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Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 

zawartość merytoryczną.  

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA:  

Ten opis zawiera szczegółowe informacje dotyczące używania i poruszania się po systemie. Poniżej 

znajduje się kilka ważnych aspektów, które należy uwzględnić podczas jego działania: 

 Poprzez odpowiednie sekcje zawarte w menu głównym można zobaczyć wszystkie cechy 

samego systemu ("O systemie", "O wskaźnikach", "System monitorowania" lub 

"Przypomnij"). Pozycje te stanowią przewodnik metodologiczny do zrozumienia modelu 

systemu monitorowania (wszystkie kluczowe potrzebne do lepszego zrozumienia). 

 Obserwacja i zbieranie różnych wskaźników są dostępne przez element określony jako 

"Bloki Wskaźników", dostęp do nich jest możliwy poprzez odbicie elementu kształtującego. 

 Można przejść z jednego bloku do drugiego przy pomocy przewidzianych do tego 

przycisków. 

 Różne Kompletne formularze mogą być zmienione w każdej chwili w okresie zbierania 

danych po ustalonym terminie. 

 Z pozycji "Kontakt" w każdej chwili można wysłać jakiekolwiek wątpliwości lub pytania. 

 

O SYSTEMIE: 

Aplikacja ta jest narzędziem, które ma na celu ujednolicenie informacji od wszystkich partnerów, 

przy użyciu tych samych wskaźników. Jest to szybkie i łatwe narzędzie dla menedżerów i przyszłych 

ewaluatorów Campus Project. 

Wskaźniki są ilościowym i/lub jakościowym wyrażeniem rzeczywistości, są opracowywane na 

podstawie przeprowadzonych badań i są jednym z najlepszych sposobów usystematyzowania 

informacji. Pokazują tylko częściowe aspekty zmiennych, które musimy zmierzyć, wskaźniki te nie 

są więc idealne.  

Celem jest zaprojektowanie systemu śledzenia/wyboru, który dostarczy informacji na trzech 

poziomach: realizacji, wyników i efektów oraz wpływu (wyniki pośrednie) Campus Project (mamy 

już wskaźniki kontekstu, wypracowane w WP2). 

Przy pomocy informacji otrzymanych we wskaźnikach, wszyscy partnerzy będą w stanie w pełni 

ocenić projekt, jak również przedstawić postęp w trakcie jego rozwoju oraz ocenić jego 

skuteczność. 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu 

wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 

zawartość merytoryczną.  

PRZEWODNIK METODOLOGICZNY DOTYCZĄCY SYSTEMU WSKAŹNIKÓW: 

O WSKAŹNIKACH:  

RODZAJE WSKAŹNIKÓW:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOSOWNE I ZWIĄZANE Z TEMATEM:  
Mierzą najbardziej istotne elementy projektu 

PRECYZYJNE I KONSEKWENTNE: 

Zapewniają dokładne i jednakowe pomiary 
dla każdego partnera 

OBIEKTYWNE: 

Odzwierciedlają fakty, a nie subiektywne 

odczucia 

DOSTĘPNE: 

Oparte na łatwo dostępnych danych  
i akceptowanym koszcie 

PORÓWNYWALNY: 
Przestrzenny i czasowy 

ŁATWE DO ZROZUMIENIA 

WYJĄTKOWE 
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Wskaźniki podstawowe. 

  Wskaźniki wyjściowe: 

Stosowane do pomiaru realizacji fizycznej i finansowej poszczególnych środków projektu. 

  Wskaźniki rezultatów: 

Odnoszą się do pomiarów wyników (bezpośrednio lub pośrednio) w trakcie trwania projektu; Określają 

ilościowo produkty stworzone w wyniku podjętych działań. Mierzy bezpośrednie lub natychmiastowe 

efekty, jakość i wydajność. 

 Wskaźniki wpływu: 

Określają dwa rodzaje wpływu: 

  Wpływ konkretny, który mierzy efekty po upływie pewnego czasu, ale jest bezpośrednio 
związany z podjętymi działaniami (czyli miejsca pracy stworzone w celu wsparcia projektu i ich 
utrzymanie przez pewien okres czasu).   

  Wpływ ogólny, mierzy wszystkie skutki w średnim okresie wpływu na osoby indywidualne 
lub organizacje, które nie były bezpośrednio objęte projektem. Po pewnym okresie konieczne jest 
przeprowadzenie pomairów ilościowych i jakościowych wśród w/w podmiotów. 

   

  

 Wskaźniki uzupełniające 

Skuteczność: 

Do pomiaru wydajności i wyników osiągniętych w stosunku do wykonań i oczekiwanych rezultatów. 

Wydajność: 

Do pomiaru wydajności i wyników uzyskanych w stosunku do wykorzystywanych zasobów. 
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Wskaźniki podstawowe 

Wskaźniki wyjściowe 

Fizyczne 

Finansowe 

Wskaźniki rezultatów 

Fizyczne 

Finansowe 

 

Wskaźniki wpływu 

Wskaźniki uzupełniające 

Skuteczność 

Wydajność 

Wskaźniki fizyczne są cechami ilościowymi 
dotyczącymi postępu lub wykonania każdego 
pomiaru zebranymi podczas wydatkowania 
finansowego w trakcie realizacji. 
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PRZYKŁAD:  

 

Example Wskaźniki podstawowe Wskaźniki uzupełniające 

Typy Realizacja Rezultat Skuteczność Wydajność 

Fizyczne Liczba działań 

z Połączeniem 

Akademickim 

Liczba 

studentów 

przedsiębiorców 

Liczba 

studentów 

przedsięb. / 

ogółem 

zaangażownaych 

studentów 

Liczba działań / 

wydane €  

 

 

SYSTEM MONITORINGU:  

ASPEKTY KLUCZOWE DLA NASZEGO SYSTEMU MONITORINGU:  

Musi być spójny i zintegrowany ze strukturą organizacyjną każdego partnera, ponieważ:  

 Jest to w istocie praca administracyjna.  

 I ma ścisły związek z zarządzaniem projektami.  

 Musi uwzględniać potrzebę informacji osób zaangażowanych lub dotkniętych Campus 
Project.  

 Musi obejmować wszystkie aspekty (obszary i etapy) Campus Project.  

 Musi posiadać niezbędne zasoby (ludzkie, materialne i finansowe), aby mógł być wykonany 
w ramach czasowych, finansowych i jakościowych. 
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CZĘŚCI SYSTEMU MONITOROWANIA: 

OBSZARY:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LEVELS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci 

Działania 

Wdrażanie 

• Zdefiniowanie grupy docelowej i jej cech  
• Wskaźniki pomiarowe dot. uczestnictwa grupy docelowej 

• Wszystkie kluczowe aspekty muszą posiadać odpowiedni wskaźnik 

• Wskaźniki powinny umożliwiać analizę planowania logicznego 

• Skuteczność produktów 

• Potrzeby informacjyne, zarządzanie i komunikacja  
• Zapewnienie środków 

Kryteria określania 
wskaźników 

Kontekst • Różnice we wskaźnikach projektu i wskaźnikach kontekstu 

Inne zasady i 
projekty 

• Pomiar poziomu zgodności z obowiązującymi przepisami 

(lokalnymi, regionalnymi, państwowymi i europejskimi) 

• Analiza współdziałania z innymi wytycznymi i dyrektywami 
• Ewaluacja zewnętrznej spójności z innymi projektami 
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MONITORING - obowiązki:  

 Jest nieodłączną częścią zarządzania projektem 

 Każdy partner ma obowiązek do łatwego i właściwego dostępu do potrzebnych informacji 

 Każdy pracownik techniczny czy administracyjny zaangażowany w Projekt (od każdego Partnera) 

zna zalożenia projektu, jego podstawy, rozwój i wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING FREQUENCY:  

 

 

 

 

Projekt Cele Działania 

 
PARTNERZY 

Kto wykonuje wszystkie pomiary 

Who wykonuje działania 

administracyjne 

PROJEKT 

POMIARY 

DZIAŁANIA 

 

 

 

IEPL: koordyator informacji 
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Wyszukiwanie: 
Zbieranie informacji na temat rozwoju akcji musi być ciągłe i automatyczne. 

Analiza: 
Fazy procesu: Po zakończeniu każdego kluczowego etapu jest właściwy czas, aby przejrzeć wskaźniki do 
pomiaru postępu realizacji działań. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa systemu wskaźników: 

Produkcja pożądanych 

informacji 

Informacja zinterpretowana 

właściwie 

Iinformacja użyta aby poprawić 

i pobudzać wyniki 

Obserwacja pozostawia 

niewłaściwe efekty 

Partnerzy podejmują lepsze 

decyzje 

Poprawia wpływ 

 

Ma wpływ na cele projektu  

i czyni je bardziej zrozumiałymi 

Informacja jest 

rozpowszechniana 

Odbiorcy mają większą 

wiedzę na temat rozwoju  

i wyników 
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PRZYPOMNIENIE:  

 

CZYM JEST DLA NAS EWALUACJA:  

 

 Jest systematycznym stosowaniem procedur badań społecznych do oceny konceptualizacji i 

projektowania, wdrażania i użyteczności programów interwencji społecznych - Rossi, P. y Freeman, H. 

(1993). Evaluation: a systematic approach. Sage Publications. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOWANIE 

 

WDRAŻANIE 

 

EWALUACJA 

EVALUAT
ION 
 

vs  

E
W

A
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A
C

JA
 

 Projekt 

 

 

EWALUACJA 
 

EWALUACJA 
 

E
W

A
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A
C

JA
 

 



 
      

   

European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój modelu wielodyscyplinarnego w celu 

wspierania przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym i szkolnictwie wyższym 

 

Project funded by European Commission LLP Programme – Leonardo Da Vinci – TOI – 2012-1-IT1-LEO05-02794 – CUP G12F12000080006 

 

Ten projekt (“European Entrepreneurs Campus” - 2012-1-IT1-LEO05-02794) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 

Europejskiej. Projekt i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 

zawartość merytoryczną.  

NASZ SPOSÓB NA PRZYSZŁĄ EWALUACJĘ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Społeczność 

Potrzeby 

przedsiębiorczości 
 

EFEKTY 
 

CELE WKŁAD 
 

WYNIKI i REZULTATY 

ZNACZENIE  
i WYNIKI 

SPÓJNOŚĆ 

SKUTECZNOŚĆ 
WYDAJNOŚĆ 

Projekt 

Ewaluacja 

Efekty Proces Projekt 

                                         Wewnętrzne      -     Zewnętrzne  -         Mieszane 



European Entrepreneurs Campus - transfer, konfiguracja i rozwój 
modelu wielodyscyplinarnego w celu wspierania 

przedsiębiorczości w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
 i szkolnictwie wyższym  
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System wskaźników 

 

 

 

1 WSKAŹNIKI WYKONANIA/REALIZACJA  

1.1 RZECZOWE Liczba 

działań 

Obóz Innowacji Model BMC 

Tak Nie Tak Nie 

1.1.1 Działania wykonywane przy pomocy narzędzi      

1.1.2 Metoda informowania o wydarzeniu  

1.1.3 Konieczne zmiany/adaptacje narzędzi  

1.1.4 osoby zaangażowane w dane zadanie  

1.1.5 Doskonalone umiejętności      Przywództwo  

Innowacyjność/ 

kreatywność 

 

Asertywność  

Przedsiębiorczość  

Inne  
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1.2 FINANSOWE  

1.2.1 Środki finansowe projektu w €  na dane 

narzędzie/działanie 

Budżet Obóz 

Innowacji 

Model BMC 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.3 DANE JAKOŚCIOWE Obóz 

Innowacji 

Model BMC 

1.3.1 Stopień przydatności transfery know-how metod 

partnerów 

  Znakomity Dobry Wystarczający Mały 

 

1.3.2 Trudności w dostosowaniu metody do potrzeb 

danego kraju 

  Bardzo 
wysoki 

Wysoki Niski Bardzo 
niski 
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1.3.3 Stopień wstępnych zamierzeń biznesowych 

uczestników 

  Bardzo 

wysoki 

Wysoki Niski Bardzo 

niski 
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2.  WSKAŹNIKI PRODUKTÓW I REZULTATÓW    

    

2.1 RZECZOWE Liczba Obóz Innowacji Model BMC  

Tak Nie Tak Nie 

2.1.1 Osoby, które zdobyły nowe umiejętności      

2.1.2 Powstanie firm      

2.1.3 Miejsca pracy w powstałych firmach      

2.1.4 Liczba zgłoszonych patentów przez nowopowstałe firmy      

2.1.5 Firmy, które się zrzeszyły lub sieciowały      

2.1.6  Firmy, które złożyły projekty konkursowe      
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ich autora I Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.  

 

 

3. WSKAŹNIKI WPŁYWU Obóz 

Innowacji 

Model BMC 

3.1 Okres utrzymania powstałych firm   Bardzo 

wysoki 

Wysoki Niski Bardzo 

niski 

3.2 Zamierzenia biznesowe uczestników   Bardzo 

wysoki 

Wysoki Niski Bardzo 

niski 

3.3 Stworzone firmy   Lokalny Regional

ny 

Ogóln

okrajo

wy 

Między

narodo

wy 

3.4 Średnia wartość przychody wygenerowanego przez firmy   Tak Nie 

3.5 Miejsca pracy, które przetrwały więcej niż rok w 

powstałych firmach 

  Tak Nie 

 

2.2   DANE JAKOŚCIOWE      

2.2.1  Stopień zadowolenia użytkowników      


