PL-Edukacja
Umowa w sprawie Programu – Załącznik I
Załącznik I do Umowy w sprawie Programu
Operator i Partnerzy Programu
Operator
Programu:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
PartnerNorweska Agencja Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Poprawy Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (DIKU), Islandzkie
Darczyńca
Centrum Badań (RANNIS), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Lichtensteinie (AIBA)
Programu:
MOP:
- nie dotyczy
Inni Partnerzy
Programu:
nie dotyczy

Wzmocniony kapitał ludzki i baza wiedzy

Cel Programu

Obszar
programowy

PA03

Numer
porządkowy

Rezultat
1

Oczekiwane
wyniki
Programu

Podniesienie
poziomu
umiejętności i
wzrost
kompetencji
studentów i
pracowników we
wszystkich
dziedzinach
edukacji

Wskaźnik
Liczba punktów ECTS
otrzymanych przez studentów
szkół wyższych w projektach
mobilności
Liczba wspólnych rezultatów
pracy intelektualnej w ramach
projektów współpracy (badania,
programy nauczania, materiały
dydaktyczne, publikacje itp.)
Udział uczestniczących
pracowników instytucji
kształcenia i szkolenia
zawodowego, którzy podnieśli
umiejętności/ kompetencje w
swojej dziedzinie pracy według
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Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów i
Partnerów
Projektów

Rocznie
(Roczna stopa
procentowa –
RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

6000

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów,
dokumentacja
Projektów

Rocznie
(RSP)

0

Nie
dotyczy

200

Wyrażona
w
procentach

Wyniki ankiet

Rocznie
(RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

80,0%
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Umowa w sprawie Programu – Załącznik I
Obszar
programowy

Numer
porządkowy

Oczekiwane
wyniki
Programu

Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa

Wyrażona
w
procentach

Wyniki ankiet

Rocznie
(RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

80,0%

Wyrażona
w
procentach

Wyniki ankiet

Rocznie
(RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

80,0%

Wyrażona
w
procentach

Wyniki ankiet

Rocznie
(RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

80,0%

Wyrażona
w
procentach

Wyniki ankiet

Rocznie
(RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

80,0%

pracodawcy

Udział uczestniczących uczniów
instytucji kształcenia i szkolenia
zawodowego, którzy podnieśli
swoje kompetencje według ich
placówki edukacyjnej
Udział uczestniczących
pracowników, którzy podnieśli
umiejętności/ kompetencje w
swojej dziedzinie pracy według
pracodawcy (z wyłączeniem
pracowników instytucji
kształcenia i szkolenia
zawodowego)
Udział uczestniczących
studentów, którzy podnieśli
swoje kompetencje według ich
placówki edukacyjnej (z
wyłączeniem uczniów szkół
kształcenia i szkolenia
zawodowego)
Udział pracowników
uczestniczących we współpracy
instytucjonalnej, którzy wyrazili
zadowolenie z mobilności /
wymiany
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PL-Edukacja
Umowa w sprawie Programu – Załącznik I
Obszar
programowy

Numer
porządkowy

Rezultat 1.1

Oczekiwane
wyniki
Programu

Rozwój
zawodowy
pracowników
(mobilność
pracowników w
zakresie
budowania
zdolności na
wszystkich
poziomach i we
wszystkich
rodzajach
edukacji)

Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji

Udział studentów deklarujących
zadowolenie z mobilności

Wyrażona
w
procentach

Wyniki ankiet

Wyrażona
w liczbach

Liczba polskiej kadry
menadżerskiej biorącej udział w
działaniach związanych z
rozwojem zawodowym1 (z
podziałem na płeć, poziom
wykształcenia)
Liczba polskich pracowników
biorących udział w
konferencjach dotyczących
edukacji
Liczba polskich pracowników
biorących udział w stażu
towarzyszącym (job shadowing)
(z podziałem na płeć, poziom
wykształcenia)
Liczba planów działania
uruchomionych przez instytucje
oświatowe we wszystkich
sektorach

Rezultat 1.2

1

Mobilność
pracowników i
studentów szkół
wyższych

Liczba pracowników z PaństwBeneficjentów biorących udział
w projektach mobilności w
ramach szkolnictwa wyższego (z
podziałem na płeć, Państwo-

Częstotliwość
raportowania

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa

Rocznie
(RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

80,0%

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów, listy
obecności

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

300

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów,
dowody
uczestnictwa

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

250

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów,
dowody
uczestnictwa

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

250

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów i
Partnerów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

40

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

265

np. kadra zarządzająca szkół/uczelni wyższych, kuratoriów oświaty,, personel instytucji/jednostek odpowiedzialnych za jakość, politykę rozwoju, inna kadra zarządzająca.
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Obszar
programowy

Numer
porządkowy

Oczekiwane
wyniki
Programu

Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

35

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

315

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

25

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów,
Dokumentacja
pracodawców
Partnerów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

450

Darczyńcę, poziom
wykształcenia)
Liczba pracowników z PaństwDarczyńców biorących udział w
projektach mobilności w ramach
szkolnictwa wyższego (z
podziałem na płeć, PaństwoDarczyńcę, poziom
wykształcenia)
Liczba studentów z PaństwBeneficjentów biorących udział
w projektach mobilności w
ramach szkolnictwa wyższego (z
podziałem na płeć, PaństwoDarczyńcę, poziomu
wykształcenia)
Liczba studentów z PaństwDarczyńców biorących udział w
projektach mobilności w ramach
szkolnictwa wyższego (z
podziałem na płeć, PaństwoDarczyńcę, poziom
wykształcenia)

Rezultat 1.3

Poprawa jakości
i dopasowania
kształcenia i
szkolenia
zawodowego
oraz kształcenia

Liczba wspartych uczniów
uczestniczących w kształceniu i
szkoleniu zawodowym (z
podziałem na płeć, rodzaj
instytucji / przedsiębiorstwa)
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Umowa w sprawie Programu – Załącznik I
Obszar
programowy

Numer
porządkowy

Rezultat 1.4

Oczekiwane
wyniki
Programu
ustawicznego

Poprawa jakości
i dopasowania
edukacji w
różnych formach

Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa

Liczba instytucji edukacyjnych
oferujących nowe / ulepszone
oferty edukacyjne / programy /
kursy

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

30

Liczba przeszkolonego
personelu dydaktycznego (z
podziałem na płeć)

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów, listy
obecności

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

600

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów i
Partnerów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

30

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

30

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów
Projektów, listy
obecności

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

390

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Beneficjentów i
Partnerów
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

30

Wskaźnik

Liczba ulepszonych programów
edukacyjnych w sektorze
kształcenia i szkolenia
zawodowego / kształcenia
ustawicznego
Liczba instytucji oferujących
ulepszone moduły / metody
szkolenia w zakresie kształcenia
i szkolenia zawodowego
Liczba pracowników
korzystających z wymian w
ramach projektów z sektora
kształcenia i szkolenia
zawodowego / kształcenia
ustawicznego (z podziałem na
płeć, rodzaj instytucji /
przedsiębiorstwa)
Liczba instytucji edukacyjnych
oferujących nowe / ulepszone
oferty edukacyjne / programy /
kursy2

2

Nowe programy nauczania skupiają się na między innymi: edukacji włączającej, uczeniu się przez całe życie oraz doradztwie zawodowym (z wyłączeniem kształcenia i szkolenia
zawodowego) .
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Obszar
programowy

Numer
porządkowy

Oczekiwane
wyniki
Programu
i na wszystkich
poziomach

Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa

Liczba lokalnych / regionalnych
/ krajowych władz oświatowych
zaangażowanych w projekty

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

15

Liczba projektów z udziałem
instytucji z więcej niż jednego
sektora edukacji

Wyrażona
w liczbach

Dokumentacja
Operatora
Programu

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

15

Wyrażona
w liczbach

Dokumenatcja
Beneficjentów i
Partnerów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

30

Wyrażona
w liczbach

Kopie umów
zawartych z
Beneficjentami,
umów
partnerskich
pomiędzy
Beneficjentami,
a Partnerami
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

50

Do
ustalenia

Przynajmniej
4.5 punktów
oraz wzrost
wartości
bazowej

Do
ustalenia

Przynajmniej
4.5 punktów
oraz wzrost
wartości
bazowej

Liczba ulepszonych programów
nauczania (z wyłączeniem
kształcenia i szkolenia
zawodowego / kształcenia
ustawicznego)

Liczba szkół współpracujących z
instytucjami edukacyjnymi
Państw-Darczyńców

Dwustronny

Dwustronny
rezultat

Zacieśnienie
współpracy
pomiędzy
podmiotami z
PaństwaBeneficjenta a
podmiotami
PaństwDarczyńców
zaangażowanymi
w Program

Poziom zadowolenia z
partnerstwa (z podziałem na
każde z państw)

Punkty w
skali 1-7

Poziom zaufania pomiędzy
współpracującymi podmiotami z
Państwa - Beneficjenta, a
podmiotami PaństwDarczyńców (z podziałem na
każde z państw)

Punkty w
skali 1-7
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Wyniki ankiet

Wyniki ankiet

Rocznie
(RSP)

Rocznie
(RSP)

Do
ustalenia

Do
ustalenia

PL-Edukacja
Umowa w sprawie Programu – Załącznik I
Obszar
programowy

Numer
porządkowy

Oczekiwane
wyniki
Programu

Wskaźnik
Udział organizacji
współpracujących, które stosują
wiedzę uzyskaną w związku z
partnerstwem dwustronnym (z
podziałem na każde z państw)

Dwustronny
rezultat 1

Ułatwienie
współpracy
pomiędzy
podmiotami
PaństwDarczyńców a
podmiotami z
PaństwaBeneficjenta

Liczba projektów obejmujących
współpracę z partnerem projektu
z Państw-Darczyńców (z
podziałem na PaństwaDarczyńcy)

Liczba szkoleń
współorganizowanych przez
podmioty z Państw-Darczyńców
i podmioty z PaństwaBeneficjenta
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Jednostka
miary

Źródło
weryfikacji

Częstotliwość
raportowania

Wartość
bazowa

Rok
bazowy

Wartość
docelowa

Wyrażona
w
procentach

Wyniki ankiet

Rocznie
(RSP)

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

≥50%

Wyrażona
w liczbach

Kopie umów
zawartych z
Beneficjentami,
umów
partnerskich
pomiędzy
Beneficjentami,
a Partnerami
Projektów

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

270

Wyrażona
w liczbach

Rejestry
Beneficjentów
Projektów.

Półrocznie

0

Nie
dotyczy

60
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Warunki
Ogólne
Nie dotyczy
Dotyczące kwalifikowalności
Nie dotyczy
Dotyczące zaliczki
Nie dotyczy
Przed zakończeniem Programu
Nie dotyczy
Po zakończeniu Programu
Nie dotyczy
Kwalifikowalność kosztów – okres
Data
początkowa

Kwalifikowalność kosztów

Poziom dofinansowania
Wydatki kwalifikowalne w ramach Programu (€)
Poziom dofinansowania Programu (%)
Maksymalna kwota dofinansowania Programu – Mechanizm Finansowy EOG
(€)
Maksymalna kwota dofinansowania Programu – Norweski Mechanizm
Finansowy (€)
Całkowita maksymalna kwota dofinansowania Programu (€)
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21/12/2017

31/12/2024

€ 23,529,412
85%
€ 20,000,000
€0
€ 20,000,000
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Maksymalne koszty kwalifikowalne (€) oraz kwota zaliczki (€)

PA

Pozycja budżetowa

PM

Zarządzanie
Programem

PA03

Poprawa umiejętności
i wzrost kompetencji
uczniów, studentów i
pracowników we
wszystkich
dziedzinach edukacji
Całkowita kwota

Fundusze EOG

Fundusze
Norweskie

Całkowita
kwota
dofinansowania

Poziom
dofinansowania
Programu

Współfinansowanie
Programu

Wydatki
kwalifikowalne

Zaliczki

1,655,000€

0€

1,655,000€

85%

292,059€

1,947,059€

250,000€

18,345,000€

0€

18,345,000€

85%

3,237,353€

21,582,353€

0€

20,000,000€

0€

20,000,000€

85%

3,529,412€

23,529,412€

250,000€

Kwota zatrzymana z kosztów zarządzania
Kwota zatrzymana z kosztów zarządzania – procent kosztów zarządzania

10%

Kwota zatrzymana z kosztów zarządzania – planowana wartość wyrażona w Euro

165,500€
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