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Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFS na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

Wskaźniki horyzontalne 

1. 

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób  
z niepełnosprawnościami 

szt. produkt obligatoryjny kluczowy - 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono  
w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź 
inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w 
szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do 
tych obiektów i poruszanie się po nich osobom 
niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone  
z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów 
budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac 
budowlanych (wg. def. PKOB). 
Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp.,  
w które obiekty zaopatrzono. 
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy 
zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  
 

2. 

Liczba osób objętych 
szkoleniami / doradztwem 
w zakresie kompetencji 
cyfrowych 

osoby produkt obligatoryjny kluczowy - 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem 
w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności 
warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych 
tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów 
oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle 
informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami 
danych, administracja sieciami, administracja witrynami 
internetowymi). 
Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby objęte wsparciem  
w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także 
tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu 
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy 
projekt. Taka sytuacja może wystąpić przy cross-financingu 
w projektach POPC i RPO dotyczących e-usług publicznych, ale 
również np. w POIŚ przy okazji wdrażania inteligentnych 
systemów transportowych. Identyfikacja charakteru i zakresu 
nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości 
pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych 
i priorytetów inwestycyjnych.  

3. 

Liczba projektów,  
w których sfinansowano 
koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami 

szt. produkt obligatoryjny kluczowy - 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie 
zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego 
lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich 
praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania 
na zasadzie równości z innymi osobami. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego 
z racjonalnymi usprawnieniami. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, 
transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie 
tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki 
materiałów  
w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie 
dostosowanie wyżywienia. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet  
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

 Wskaźniki wspólne EFS monitorowane we wszystkich priorytetach (CI) - wybrane

1.  

Liczba osób bezrobotnych, 
w tym 
długotrwale bezrobotnych, 
objętych 
wsparciem w programie  

os. produkt - kluczowy 
Wskaźnik z Ram 

wykonania 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 
aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby 
zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, 
nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. 
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją 
Eurostat dla Polityki Rynku Pracy. Definicja uwzględnia zarówno 
osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako 
bezrobotne. 
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne 
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych 
zgodnie z ww. definicją. 
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej 
definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy 
wykazywać jako osoby bezrobotne. 
Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie. 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych 
Polityki Rynku Pracy (LMP).  

2.  

Liczba osób biernych 
zawodowo 
objętych wsparciem  
w programie 

os. produkt - kluczowy - 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 
zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
Definicja osób pracujących jak we wskaźniku: liczba osób 
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie. 
Definicja osoby bezrobotnej tak jak we wskaźniku: liczba osób 
bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem. 
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne 
zawodowo. 
Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako 
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad 
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za 
bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako 
bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym 
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność 
członek rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie. 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych 
Polityki Rynku Pracy (LMP). Sformułowania zapisane kursywą są 
identyczne z definicją Eurostatu  

3.  

Liczba osób pracujących, 
łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny 
rachunek, objętych 
wsparciem  
w programie  

os. produkt - kluczowy - 

Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, 
za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub 
korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną 
działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na 
np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub 
szkolenie. 
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące 
działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę 
zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony 
jest jeden z poniższych warunków: 
1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub 
gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli 
przedsiębiorstwo nie osiąga zysków. 
Definicja określona na podstawie Wytycznych KE dot. 
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

monitorowania i ewaluacji EFS 2014-2020 
2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności 
gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, 
nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie 
wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu 
utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w 
oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający 
łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby 
uczestniczące w konwencjach lub seminariach). 
3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, 
gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do 
tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w 
ramach przygotowań do uruchomienia działalności. 
Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę 
pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi 
bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo 
rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub 
prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego 
gospodarstwa domowego. 
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją 
badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS). 
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek 
rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na 
własny rachunek”. 
Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą 
otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie 
tygodnia odniesienia nie są uznawani za "osoby pracujące". 
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim 
(rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia 
płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i 
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są 
uznawane za „osoby pracujące”. 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym 
jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem  
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego 
lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, 
chyba że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” 
(wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. 
Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie  
z definicjami Polityki Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia 
obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych  
i innych grup docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość 
zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z 
pracy. 
Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc 
pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać 
stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy mieć 
nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. 
Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle 
sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się 
również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji 
niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. 
Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają 
swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych 
kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak 
przypadków, kiedy wszystkie koszty pracy pokrywane są przez 
określony czas ze środków publicznych. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

EN:HTML 
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, badanie 
aktywności ekonomicznej ludności (BAEL). 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia 
uczestnictwa w projekcie.  

Oś priorytetowa IX  Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej 

1.  

Liczba dzieci objętych w 
ramach programu 
dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej 

os. produkt obligatoryjny kluczowy - 

Liczba dzieci, które zostały objęte wsparciem bezpośrednim w 
postaci dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne 
w ramach edukacji przedszkolnej. Wsparcie polega na 
rozszerzeniu oferty placówki przedszkolnej o zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównania 
stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, 
pedagogiem i terapeutą itp.), a także w celu podnoszenia jakości 
edukacji przedszkolnej. 

2.  

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego 
dofinansowanych 
w programie 

szt. produkt obligatoryjny kluczowy - 

Liczba nowoutworzonych miejsc dla dzieci w: 
- ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych, innych 
formach wychowania przedszkolnego),  
- istniejącej bazie oświatowej,  
- innych budynkach gminnych,  
w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie.  
Wsparcie polega na utworzeniu miejsca wychowania 
przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 
miesięcy. 

3.  
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

os. produkt obligatoryjny kluczowy - 
Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i 
placówek dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem, w tym w 
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

ramach: studiów podyplomowych, sieci współpracy i  
samokształcenia, programów wspomagania. 
Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz 
dyrektorów szkół i placówek to zespoły nauczycieli z różnych 
szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują 
ze sobą w celu doskonalenia własnej pracy, w szczególności 
poprzez wymianę doświadczeń.  
Programy wspomagania służy pomocą  szkole lub placówce w 
wykonywaniu przez nią zadań. Zakres wspomagania wynika z 
analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej 
specyficzne potrzeby. Wspomaganie szkół i placówek powinno 
uwzględniać także wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 
oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.  
Uczestnik wsparcia bezpośredniego to osoba, dla której można 
zidentyfikować i uzyskać dane osobowe niezbędne do określenia 
wspólnych wskaźników produktu (m.in. płeć, status zatrudnienia, 
wiek i wykształcenie) i dla którego planowane jest poniesienie 
określonego wydatku. 

4.  
Liczba osób pochodzących 
z obszarów wiejskich 

os. produkt obligatoryjny kluczowy 
Wskaźnik z Ram 

wykonania 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć jako 
osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze 
stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo 
zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji 
zamieszkuje tereny wiejskie. Dane w ramach wskaźnika będą 
wykazane tylko raz w 2017 r. 
Uczestnik może charakteryzować się kilkoma cechami 
wskazującymi na szczególną sytuację.  
Dane będą gromadzone na podstawie Local Administrative Unit 
level of LAU 2 (lokalna administracja/gminy). Kategoria 3 
DEGURBY powinna być określana na podstawie: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?
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TargetUrl=DSP_DEGURBA  tabela z nagłówkiem "dla roku 
odniesienia 2012".  
Źródło: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/degree_ur
banisation/introduction 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEG
URBA_Methodology_DG_REGIO.zip  (DEGURBA methodology).  

5.  
Liczba nauczycieli 
pochodzących z obszarów 
wiejskich 

os. produkt pomocniczy specyficzny  

Wskaźnik powiązany  
z wskaźnikiem  

Liczba osób 
pochodzących  

z obszarów wiejskich 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich rozumiane jak we 
wskaźniku Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

6.  
Liczba dzieci 
pochodzących z obszarów 
wiejskich 

os. produkt pomocniczy specyficzny  

Wskaźnik powiązany  
z wskaźnikiem  

Liczba osób 
pochodzących  

z obszarów wiejskich 

Osoby pochodzące z obszarów wiejskich rozumiane jak we 
wskaźniku Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich. 

7.  

Liczba ośrodków 
wychowania 
przedszkolnego objętych 
wsparciem w programie 

szt. produkt pomocniczy specyficzny  - 

Liczba przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego 
(zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), 
objętych wsparciem w ramach projektu.  
Za moment pomiaru wskaźnika należy uznać datę podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu. 

8.  

Liczba dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi objętych 
wsparciem w procesie 
indywidualizacji 

os. produkt pomocniczy specyficzny - 

Liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których 
objęto działaniami dot. indywidualizacji pracy z dzieckiem w 
ramach projektu.  
Specjalne potrzeby edukacyjne - potrzeby, które w procesie 
rozwoju dzieci wynikają z: 
a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości 
intelektualnych, wad wymowy), 
b) niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/degree_urbanisation/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/degree_urbanisation/introduction
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zip
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DEGURBA_Methodology_DG_REGIO.zip
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i słabe widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja, 
niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe 
ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera, 
niepełnosprawności sprzężone), 
c) choroby przewlekłej, 
d) niedostosowania społecznego albo zagrożenia 
niedostosowaniem społecznym, 
e) zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, 
powstających m. in. w wyniku sytuacji kryzysowych lub 
traumatycznych, 
f) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi 
lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 
wcześniejszym kształceniem za granicą, 
g) specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń 
edukacyjnych, 
h) szczególnych uzdolnień, 
i) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową 
dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i 
kontaktami środowiskowymi. 
Za moment pomiaru wskaźnika należy przyjąć rozpoczęcie 
uczestnictwa dziecka w ramach zajęć projektowych. 

9.  

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego 
dostosowanych do 
potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami 
dofinansowanych 
w programie 

szt. produkt pomocniczy specyficzny - 

Liczba dostosowanych istniejących oraz nowoutworzonych 
miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami w: 
- ośrodkach wychowania przedszkolnego (tj. przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych, innych 
formach wychowania przedszkolnego),  
- istniejącej bazie oświatowej,  
- innych budynkach gminnych,  
w wyniku wsparcia udzielonego w projekcie. 
Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne  
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w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 
111, poz. 535), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym 
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

10.  

Liczba nauczycieli, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

os. 
rezultat 

bezpośredni 
obligatoryjny kluczowy - 

Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu. 
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny  
i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ 
uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające 
określone standardy. 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez 
uczestnika udziału w projekcie. 
Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji 
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm 
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją 
Europejskich Ram Kwalifikacji. Wskaźnik ten może być rozbity 
między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się 
najwyższy osiągnięty wynik. Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla 
uczestnika/projektu. Fakt nabycia kompetencji będzie 
weryfikowany w ramach następujących etapów: 
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku  
o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej 
do 
objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który 
będzie poddany ocenie, 
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b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o 
dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu 
wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w 
wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie, 
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników 
etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na 
etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 
udzielanego danej osobie. 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / 
kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, 
które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się  
o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 
uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich 
weryfikacji. Wykazywać należy wyłącznie 
kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 


