
Lista wskaźników oraz ich definicji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej: II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, III Transport i VIII Zatrudnienie 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Działanie II.1 Otoczenie biznesu 

1 
Powierzchnia przygotowanych 

terenów inwestycyjnych 
ha produkt 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku wspartych projektów zostały przygotowane do 

udostępnienia dla inwestorów zamierzających rozpocząć tam działalność gospodarczą.  

Przez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych rozumie się w szczególności: prace 

studyjno - koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, 

uporządkowanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz inwestycje polegające na uzupełnieniu 

brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, modernizację wewnętrznej 

infrastruktury komunikacyjnej oraz wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę tj. 

budowę, przebudowę, remont i modernizację obiektów budowlanych w  tylko  niezbędnym w ramach 

projektu zakresie. 

Przez uzbrojenie terenu rozumie się inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli: budowę drogi, wybudowanie pod 

ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 

Poprzez budowę drogi rozumie się wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną oraz 

połączenie jej z istniejącym układem komunikacyjnym 

2 
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie  
szt. produkt 

Wskaźnik jest agregatem wskaźników: 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.] 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [szt.] 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [szt.] 

- Liczba nowych wspieranych przedsi  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie z EFRR (niezależnie czy wsparcie stanowi pomoc 

państwa, czy też nie). 

Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie więcej niż jeden raz (realizuje więcej niż jeden projekt) w 



ramach jednego z rodzajów interwencji: dotacja, wsparcie finansowe inne niż dotacja, wsparcie 

niefinansowe, wsparcie nowego przedsiębiorstwa, będzie liczone tylko raz. 

Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie więcej niż jeden raz (realizuje więcej niż jeden 

projekt), ale w ramach różnych rodzajów interwencji: dotacja, wsparcie finansowe inne niż dotacja, 

wsparcie niefinansowe, wsparcie nowego przedsiębiorstwa, zostanie zliczone oddzielnie w ramach 

ww. wskaźników składających się na agregat: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

3 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

niefinansowe 

szt. produkt 

Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia, które nie wymaga bezpośredniego 

transferu finansowego (doradztwo, konsultacje, inkubatory przedsiębiorczości). 

Venture capital jest uważany za finansowe wsparcie. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

4 
Liczba nowych wspieranych 

przedsiębiorstw  
szt. produkt 

Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia, które funkcjonują na rynku nie dłużej 

niż 3 lata od dnia rejestracji. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

5 

Liczba nowych i ulepszonych 

usług świadczonych przez 

instytucje otoczenia biznesu 

szt. produkt 

Liczba usług dotychczas nie oferowanych przez wspartą instytucję otoczenia biznesu (IOB), 

wprowadzonych do oferty IOB lub ulepszonych (np. poprzez zwiększenie zakresu usług, podniesienie 

jakości usług, zmianę sposobu świadczenia usług), w wyniku realizowanego projektu. 

Zakres wsparcia IOB jest zgodny z zapisami UP. 

6 

Liczba inwestycji 

zlokalizowanych na 

przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

szt. rezultat 

Liczba przedsięwzięć inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenach inwestycyjnych (terenach 

uzbrojonych) przygotowanych w ramach realizowanego projektu. 

Przez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych rozumie się w szczególności: prace 

studyjno - koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, 

uporządkowanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz inwestycje polegające na uzupełnieniu 

brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, modernizację wewnętrznej 

infrastruktury komunikacyjnej oraz wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę tj. 



budowę, przebudowę, remont i modernizację obiektów budowlanych w tylko  niezbędnym w ramach 

projektu zakresie. 

Przez uzbrojenie terenu rozumie się inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli: budowę drogi, wybudowanie pod 

ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. 

Poprzez budowę drogi rozumie się wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną oraz 

połączenie jej z istniejącym układem komunikacyjnym 

7 

Stopień wykorzystania 

uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych 

% rezultat 

Odniesienie powierzchni terenów uzbrojonych, wykorzystanych na inwestycje przez MŚP do całkowitej 

powierzchni terenów uzbrojonych, na podstawie zawartych umów. 

Wartość procentową należy wyliczyć wg. wzoru: 

Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych = powierzchnia terenów uzbrojonych 

wykorzystana przez MŚP *100 / całkowita powierzchnia terenów uzbrojonych 

8 

Liczby miejsc pracy 

utworzonych przez MŚP w 

inwestycjach zlokalizowanych 

na uzbrojonych terenach 

kobiety / mężczyźni 

EPC rezultat 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy powstałych w MŚP, których inwestycje zostały 

zlokalizowane na terenie uzbrojonym w ramach projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od 

zakończenia jego realizacji. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). 

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn 

9 

Liczba przedsiębiorstw 

korzystających z 

zaawanasowanych usług 

(nowych i/lub ulepszonych) 

świadczonych przez instytucje 

otoczenia biznesu 

szt. rezultat 

Liczba przedsiębiorstw, które w związku z realizacją projektu skorzystały z usług dotychczas nie 

oferowanych przez wspartą instytucję otoczenia biznesu (IOB), wprowadzonych do oferty IOB lub 

ulepszonych (np. poprzez zwiększenie zakresu usług, podniesienie jakości usług, zmianę sposobu 

świadczenia usług), w wyniku realizowanego projektu.  

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

10 

Liczba przedsiębiorstw 

wspartych przez instytucje 

otoczenia biznesu  

szt. rezultat 

Liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z usług oferowanych przez wsparte IOB, z wyłączeniem 

wsparcia na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

11 Liczba nowych przedsiębiorstw szt. rezultat Liczba przedsiębiorstw, które powstały w wyniku wsparcia udzielonego przez IOB. 



powstałych przy wsparciu 

instytucji otoczenia biznesu  

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

12 

Liczba przedsiębiorstw 

dokapitalizowanych na etapie 

inkubacji  

szt. rezultat 

Liczba przedsiębiorstw, które na etapie inkubacji zostały zasilone kapitałowo w ramach realizowanego 

projektu. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

13 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu pełnego roku 

kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost zatrudnienia jako bezpośredni 

skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. 

Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się 

pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego 

czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

14 
Liczba utrzymanych miejsc 

pracy kobiety / mężczyźni 
EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w 

ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, 

gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk 

się nie wlicza). Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

15 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy - pozostałe formy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które powstały w wyniku realizacji 

projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia jego realizacji, w oparciu o inne formy 

zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, 

menadżerski itp.  

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 

1 Liczba przedsiębiorstw szt. produkt 
Wskaźnik jest agregatem wskaźników: 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.] 



otrzymujących wsparcie  - Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [szt.] 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [szt.] 

- Liczba nowych wspie  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie z EFRR (niezależnie czy wsparcie stanowi pomoc 

państwa, czy też nie). 

Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie więcej niż jeden raz (realizuje więcej niż jeden projekt) w 

ramach jednego z rodzajów interwencji: dotacja, wsparcie finansowe inne niż dotacja, wsparcie 

niefinansowe, wsparcie nowego przedsiębiorstwa, będzie liczone tylko raz. 

Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie więcej niż jeden raz (realizuje więcej niż jeden 

projekt), ale w ramach różnych rodzajów interwencji: dotacja, wsparcie finansowe inne niż dotacja, 

wsparcie niefinansowe, wsparcie nowego przedsiębiorstwa, zostanie zliczone oddzielnie w ramach 

ww. wskaźników składających się na agregat: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

2 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje  

szt. produkt 

Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia , które jest udzielane w formie 

bezzwrotnej dotacji, a osiągniecie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem projektu. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

Przedsiębiorstwo, które otrzymało dotację więcej niż jeden raz (realizowało więcej niż jeden projekt) 

jest liczone tylko raz. 

3 

Liczba nowych wspieranych 

przedsiębiorstw 

szt. produkt 

Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia, które funkcjonują na rynku nie dłużej 

niż 3 lata od dnia rejestracji. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

4 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje)  

PLN produkt 

Łączna wartość wkładu prywatnego w realizowany projekt, który uzyskał pomoc państwa w formie 

bezzwrotnej dotacji, wliczając również wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 



 zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

Na etapie sprawozdawania do KE konieczne przeliczenie wartości z PLN na EUR przez Instytucję 

Zarządzającą, wg kursu obowiązującego dla sprawozdania. 

5 

Liczba przedsiębiorstw, które 

wprowadziły zmiany 

organizacyjno-procesowe 

szt. produkt 

Liczba przedsiębiorstw, które w związku z realizacją projektu wprowadziły zmiany w ramach swojej 

organizacji, polegające na wprowadzaniu zmian w strukturze organizacyjnej (schemacie 

organizacyjnym, np. poprzez dodanie lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa), lub 

zmiany procesowe, związane ze sposobem produkcji i świadczenia usług, obsługi klientów i kontaktów 

z kontrahentami itp. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

6 

Liczba wspartych 

przedsięwzięć informacyjno-

promocyjnych o charakterze 

międzynarodowym 

szt. produkt 

Liczba przedsięwzięć z zakresu informacji i promocji, realizowanych w ramach wspartego projektu, 

skierowanych do odbiorców spoza kraju, mających na celu poprawę wizerunku polskiej/regionalnej 

gospodarki wśród partnerów międzynarodowych oraz poprawę dostępu do informacji o 

Polsce/regionie, o możliwościach nawiązania kontaktów gospodarczych itp. 

Przedsięwzięcie informacyjno-promocyjne swoim zakresem może obejmować wykorzystanie 

różnorodnych instrumentów promocyjnych oraz kanałów informacyjnych. 

7 

Liczba przedsiębiorstw 

wspartych w zakresie 

internacjonalizacji działalności  

szt. produkt 

Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego projektu uzyskały wsparcie w zakresie 

umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa lub poprawy dostępu do rynków zagranicznych, 

zgodnie z zakresem wsparcia przewidzianym w UP. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

8 

Liczba kontraktów handlowych 

zagranicznych, podpisanych 

przez przedsiębiorstwa wsparte 

w zakresie internacjonalizacji 

szt. rezultat 

Liczba kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwo z partnerami z zagranicy, w 

wyniku udzielonego wsparcia w zakresie umiędzynarodowienia działalności lub poprawy dostępu do 

rynków zagranicznych. 

Przez kontrakt należy rozumieć umowy/kontrakty  pisemne, zawarte w związku z realizacją projektu. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

9 Liczba nowo utworzonych EPC horyzontalny Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu pełnego roku 



miejsc pracy  

kobiety / mężczyźni 

 

kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost zatrudnienia jako bezpośredni 

skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. 

Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się 

pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego 

czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

10 

Liczba utrzymanych miejsc 

pracy  

kobiety / mężczyźni 

 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w 

ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, 

gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk 

się nie wlicza). Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

11 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy - pozostałe formy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które powstały w wyniku realizacji 

projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia jego realizacji, w oparciu o inne formy 

zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, 

menadżerski itp.  

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP 

1 
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie  
szt. produkt 

Wskaźnik jest agregatem wskaźników: 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.] 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje [szt.] 

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe [szt.] 

-  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie z EFRR (niezależnie czy wsparcie stanowi pomoc 

państwa, czy też nie). 

Jeżeli przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie więcej niż jeden raz (realizuje więcej niż jeden projekt) w 

ramach jednego z rodzajów interwencji: dotacja, wsparcie finansowe inne niż dotacja, wsparcie 

niefinansowe, wsparcie nowego przedsiębiorstwa, będzie liczone tylko raz. 



Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo uzyskuje wsparcie więcej niż jeden raz (realizuje więcej niż jeden 

projekt), ale w ramach różnych rodzajów interwencji: dotacja, wsparcie finansowe inne niż dotacja, 

wsparcie niefinansowe, wsparcie nowego przedsiębiorstwa, zostanie zliczone oddzielnie w ramach 

ww. wskaźników składających się na agregat: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

2 
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje  
szt. produkt 

Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia , które jest udzielane w formie 

bezzwrotnej dotacji, a osiągniecie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem projektu. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

Przedsiębiorstwo, które otrzymało dotację więcej niż jeden raz (realizowało więcej niż jeden projekt) 

jest liczone tylko raz. 

3 

Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje  

szt. produkt 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie wsparcia finansowego innego niż dotacja: w 

postaci kredytu, dotowanych odsetek, gwarancji kredytowej, kapitału podwyższonego ryzyka lub 

innych instrumentów finansowych. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

Przedsiębiorstwo, które otrzymało dotację więcej niż jeden raz (realizowało więcej niż jeden projekt) 

jest liczone tylko raz. 

4 
Liczba nowych wspieranych 

przedsiębiorstw  
szt. produkt 

Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia, które funkcjonują na rynku nie dłużej 

niż 3 lata od dnia rejestracji. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

5 

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje)  

PLN produkt 

Łączna wartość wkładu prywatnego w realizowany projekt, który uzyskał pomoc państwa w formie 

bezzwrotnej dotacji, wliczając również wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu. 

Na etapie sprawozdawania do KE konieczne przeliczenie wartości z PLN na EUR przez Instytucję 

Zarządzającą, wg kursu obowiązującego dla sprawozdania. 



Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

6 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku  

szt. produkt 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie na wprowadzenie na rynek nowych produktów, na 

którymkolwiek z rynków, na którym działa. 

Produkt jest nowy dla rynku, jeżeli nie ma innych dostępnych na rynku produktów, które oferują tą 

samą funkcjonalność, lub technologię, powodującą że nowy produkt zasadniczo różni się produktów 

już istniejących na rynku. 

Nowy produkt powstaje w wyniku zastosowanej innowacji produktowej lub procesowej. Projekty, które 

nie zakładają innowacji procesowej lub produktowej nie są wliczane w ramach wskaźnika. 

Produkt – materialny i niematerialny (w tym usługa). 

Przez rynek należy rozumieć zasięg działalności przedsiębiorstwa i może być w ujęciu lokalnym, 

regionalnym, krajowym i zagranicznym. 

Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza kilka produktów lub otrzymuje wsparcie dla kilku projektów, jest 

liczony jako jedno przedsiębiorstwo. 

W przypadku współpracy w ramach projektu, wskaźnik mierzy wszystkie uczestniczące 

przedsiębiorstwa. 

Wspierane projekty, które miały na celu wprowadzenie produktu nowego dla rynku, ale nie odniosły 

sukcesu, również są liczone. 

Jeśli produkt jest nowy, zarówno na rynku jak i dla przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo uwzględnia się 

również do pomiaru wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy. 

Podczas gdy większość klasycznych innowacji prowadzi do powstania produktów nowych, zarówno na 

rynku i dla firmy, możliwe jest, że produkt jest nowy na rynku, ale nie jest nowy dla firmy (np. 

przystosowanie istniejącego produktu na nowy rynek nie zmieniając funkcjonalności). 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

 

7 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów 

szt. produkt 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie na wprowadzenie na rynek produktów nowych dla 

firmy. 

Produkt jest nowy dla firmy, jeżeli ma nową funkcję lub technologia jego produkcji jest zasadniczo 



nowych dla firmy  różna od technologii już produkowanych wyrobów. 

Nowy produkt powstaje w wyniku zastosowanej innowacji produktowej lub procesowej. Projekty, które 

nie zakładają innowacji procesowej lub produktowej nie są wliczane w ramach wskaźnika. 

Produkt – materialny i niematerialny (w tym usługa). 

Jeśli przedsiębiorstwo wprowadza kilka produktów lub otrzymuje wsparcie dla kilku projektów, jest 

liczony jako jedno przedsiębiorstwo. 

W przypadku współpracy w ramach projektu, wskaźnik mierzy wszystkie uczestniczące 

przedsiębiorstwa, dla których produkt jest nowy. 

Wspierane projekty, które miały na celu wprowadzenie nowego produktu, ale nie odniosły sukcesu, 

również są liczone. 

Jeśli produkt jest nowy, zarówno na rynku jak i dla przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo uwzględnia się 

również do pomiaru wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku. 

Podczas gdy większość klasycznych innowacji prowadzi do produktów nowych, zarówno na rynku i dla 

firmy, możliwe jest, że produkt jest nowy w firmie, ale nie nowy na rynku, np. niektóre transfery 

technologii. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

8 

Liczba przedsiębiorstw 

wspartych w zakresie 

ekoinnowacji  

szt. produkt 

Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego projektu wprowadziły innowacje ukierunkowane 

na poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, zmniejszenie 

negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko lub wzmocnienie odporności gospodarki 

na presje środowiskowe. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

Przedsiębiorstwo, które otrzymało dotację więcej niż jeden raz (realizowało więcej niż jeden projekt) 

jest liczone tylko raz. 

9 

Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw 

PLN produkt 

Łączna wartość wkładu prywatnego w realizowany projekt, który uzyskał pomoc państwa w formie inne 

niż bezzwrotna dotacja, wliczając również wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu. 

Na etapie sprawozdawania do KE konieczne przeliczenie wartości z PLN na EUR przez Instytucję 



(inne niż dotacje)  Zarządzającą, wg kursu obowiązującego dla sprawozdania. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

10 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach  

EPC rezultat 

Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu pełnego roku 

kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost zatrudnienia jako bezpośredni 

skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. 

Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się 

pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego 

czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z 

zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu. 

11 
Liczba wdrożonych wyników 

prac B+R  
szt. rezultat 

Liczba zakończonych pozytywnym rezultatem prac wdrożeniowych (prowadzonych, zakupionych, 

zleconych lub wdrożonych przez przedsiębiorców w ramach realizowanego projektu), mających na 

celu praktyczne zastosowanie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji 

nowych wyrobów lub modernizację wyrobów produkowanych i wprowadzenie nowych metod 

wytwarzania, poprzedzające rozpoczęcie produkcji na skalę przemysłową (wyniki prac B+R uważa się 

za wdrożone z chwilą rozpoczęcia produkcji na skalę przemysłową). 

12 
Liczba wprowadzonych 

innowacji 
szt. rezultat 

Wskaźnik stanowi agregat podwskaźników: 

- Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] 

- Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.]   

- Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.]" 

Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub 

znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące 

udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego 

oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. 

Innowacja procesowa (process innovation) czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub 

znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w 



zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. 

Innowacja organizacyjna (organisational innovation) to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w 

przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z 

otoczeniem. 

Innowacja marketingowa (marketing innovation) to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej 

się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji 

lub strategii cenowej. 

Definicja opracowana na podstawie: Podręcznik Oslo: zasady gromadzenia i interpretacji danych 

dotyczacych innowacji, w wyniku realizacji projektu. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu." 

13 
Liczba wprowadzonych 

innowacji produktowych 
szt. rezultat 

Liczba innowacji produktowych wprowadzonych w ramach realizowanego projektu. 

Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub 

znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące 

udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego 

oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. 

14 
Liczba wprowadzonych 

innowacji procesowych  
szt. rezultat 

Liczba innowacji procesowych wprowadzonych w ramach realizowanego projektu. 

Innowacja procesowa (process innovation) czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub 

znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w 

zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. 

15 
Liczba wprowadzonych 

innowacji nietechnologicznych  
szt. rezultat 

Liczba innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych) wprowadzonych w ramach 

realizowanego projektu. 

Innowacja organizacyjna (organisational innovation) to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w 

przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z 

otoczeniem. 

Innowacja marketingowa (marketing innovation) to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej 

się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji 

lub strategii cenowej. 

16 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy   

kobiety / mężczyźni 

 

EPC horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu pełnego roku 

kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost zatrudnienia jako bezpośredni 

skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. 

Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się 



pracowników zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego 

czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

17 

Liczba utrzymanych miejsc 

pracy   

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w 

ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, 

gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk 

się nie wlicza). Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

18 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy - pozostałe formy 

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które powstały w wyniku realizacji 

projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia jego realizacji, w oparciu o inne formy 

zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, 

menadżerski itp.  

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja Pochodzenie 

wskaźnika 

Oś priorytetowa III Transport 

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski 



1 

Liczba zakupionych jednostek 

taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. produkt 

Liczba zakupionych autobusów, tramwajów, pojazdów kolejowych wykorzystywanych w 

gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych 

miasta (również na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sąsiadujących, jeżeli 

zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).  

• przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 

przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 

• przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy, 

zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

• przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do poruszania się na 

własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym elektryczny 

zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, 

autobus szynowy (szynobus), wagon metra). 

RPO WŁ/ 

SZOP 

2 

Pojemność zakupionego taboru 

pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

osoby produkt 

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w 

zakupionych autobusach, tramwajach, pojazdach kolejowych wykorzystywanych w 

gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych 

miasta (również na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin sąsiadujących, jeżeli 

zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).  

• przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 

przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 

• przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy 

zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

• przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do poruszania się na 

własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym elektryczny 

zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, 

autobus szynowy (szynobus), wagon metra). 

SZOP 

3 
Liczba zmodernizowanych 

jednostek taboru pasażerskiego 
szt. produkt 

Liczba poddanych modernizacji autobusów, tramwajów, pojazdów kolejowych 

wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach 

SZOP 



w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

administracyjnych miasta (również na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin 

sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek 

międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).  

• przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 

przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 

• przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy 

zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

• przez trolejbus należy rozumieć autobus przystosowany do zasilania energią 

elektryczną z sieci trakcyjnej; 

• przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do poruszania się na 

własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym elektryczny 

zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, 

autobus szynowy (szynobus), wagon metra). 

4 

Pojemność zmodernizowanego 

taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

osoby produkt 

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w 

poddanych modernizacji autobusach, tramwajach, pojazdach kolejowych 

wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach 

administracyjnych miasta (również na terenie: miasta i gminy / miast / miast i gmin 

sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek 

międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).  

• przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do 

przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą; 

• przez tramwaj należy rozumieć pojazd przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy 

zasilany energią elektryczną, poruszający się po szynach na drogach publicznych; 

• przez pojazd kolejowy należy rozumieć pojazd dostosowany do poruszania się na 

własnych kołach po torach kolejowych, z napędem lub bez napędu (w tym elektryczny 

zespół trakcyjny, spalinowy zespół trakcyjny, wagon elektryczny, wagon spalinowy, 

autobus szynowy (szynobus), wagon metra). 

SZOP 

5 
Liczba wybudowanych obiektów  

„parkuj i jedź” 
szt. produkt 

Liczba wybudowanych parkingów w systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”), w celu 

umożliwienia skorzystania z transportu zbiorowego. Przez parking P&R należy rozumieć 

SZOP 



parking przesiadkowy, który powstał w celu zamiany transportu indywidualnego na 

zbiorowy. Parking "Park & Ride" (”Parkuj i Jedź") przeznaczony jest do czasowego 

postoju samochodu na/w wydzielonym placu/ulicy/ budynku, zwłaszcza na krańcowych 

przystankach komunikacyjnych. 

6 

Liczba miejsc postojowych w 

wybudowanych obiektach „parkuj 

i jedź” 

szt. produkt 

Liczba stanowisk przeznaczonych do postoju samochodów osobowych, znajdujących 

się na terenie parkingu w systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”). Przez parking P&R 

należy rozumieć parking przesiadkowy, który powstał w celu zamiany transportu 

indywidualnego na zbiorowy. Parking "Park & Ride" (”Parkuj i Jedź") przeznaczony jest 

do czasowego postoju samochodu na/w wydzielonym placu/ulicy/ budynku, zwłaszcza 

na krańcowych przystankach komunikacyjnych. 

SZOP 

7 

Liczba miejsc postojowych dla 

osób niepełnosprawnych w 

wybudowanych obiektach „parkuj 

i jedź” 

szt. produkt 

Liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych do postoju samochodów 

osobowych, znajdujących się na terenie parkingu w systemie „parkuj i jedź” 

(„Park&Ride”) . Przez parking P&R należy rozumieć parking przesiadkowy, który powstał 

w celu zamiany transportu indywidualnego na zbiorowy. Parking "Park & Ride" (”Parkuj i 

Jedź") przeznaczony jest do czasowego postoju samochodu na/w wydzielonym 

placu/ulicy/ budynku, zwłaszcza na krańcowych przystankach komunikacyjnych. 

SZOP 

8 
Liczba wybudowanych obiektów 

„Bike&Ride” 
szt. produkt 

Liczba wybudowanych parkingów przeznaczonych do pozostawiania rowerów, w celu 

umożliwienia skorzystania z transportu zbiorowego. Nie należy wliczać przypadków, gdy 

stanowiska dla rowerów są wydzielane na nowo wybudowanych parkingach „parkuj i 

jedź”. Przez parking B&R należy rozumieć parking przesiadkowy, który powstał w celu 

zamiany indywidualnego transportu rowerowego na zbiorowy. 

SZOP 

9 

Liczba stanowisk postojowych w 

wybudowanych obiektach 

„Bike&Ride” 

szt. produkt 

Liczba stanowisk przeznaczonych do umocowania ramy roweru, znajdujących się na 

terenie parkingu przeznaczonego do pozostawiania rowerów. Przez parking B&R należy 

rozumieć parking przesiadkowy, który powstał w celu zamiany indywidualnego 

transportu rowerowego na zbiorowy. 

SZOP 



10 

Liczba wybudowanych 

zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych 

szt. produkt 

Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych zapewniających możliwość przesiadania 

się pomiędzy środkami transportu publicznego lub pomiędzy systemami transportu 

publicznego i indywidualnego. 

Definicja zintegrowanego węzła przesiadkowego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: miejsce umożliwiające dogodną zmianę 

środka transportu, wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w 

szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, 

systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się m.in. z rozkładem jazdy, linią 

komunikacyjną lub siecią komunikacyjną. 

RPO WŁ/ 

SZOP 

11 

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych 

szt. produkt 

Liczba funkcjonujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), w których 

technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu 

drogowego, obejmujących infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzaniu 

ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami 

transportu. Niezależnie od liczby urządzeń składających się na system, inteligentne 

systemy transportowe to systemy zarządzania ruchem, wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne dotyczące infrastruktury transportowej i środków 

transportu, umożliwiające zarządzanie elementami, które zazwyczaj nie są ze sobą 

zintegrowane (pojazdy, ładunki, ciągi komunikacyjne), skutkujące między innymi 

poprawą bezpieczeństwa, ograniczeniem zużycia pojazdów, paliwa oraz skróceniem 

czasu podróży. 

SZOP 

12 Długość dróg rowerowych km produkt 

Długość wybudowanego odcinka drogi przeznaczonej do ruchu rowerów, tj. oddzielonej 

od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi. 

Należy brać pod uwagę tylko odcinki spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i 

jednocześnie oznakowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie 

należy wliczać długości istniejących tras, które w wyniku realizacji projektu zostały 

RPO WŁ/ 

SZOP 



wyłącznie oznaczone jako drogi rowerowe. (np. poprzez wprowadzenie poziomych i 

pionowych znaków drogowych). Nie należy wliczać szlaków rowerowych (turystycznych), 

jeżeli jednocześnie nie są drogą dla rowerów. 

13 

Całkowita długość nowych lub 

przebudowanych linii komunikacji 

miejskiej 

km produkt 

Wskaźnik dotyczy długości nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej 

powstałych w wyniku realizacji projektu. Zakłada się, że nowe i ulepszone linie dotyczą 

głównie transportu autobusowego, jak również potencjalnie transportu tramwajowego w 

zakresie niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej. 

SZOP 

14 

Liczba samochodów 

korzystających z miejsc 

postojowych w wybudowanych 

obiektach „parkuj i jedź” 

szt. rezultat 

Liczba samochodów, które skorzystały z miejsc postojowych na terenie parkingu w 

systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”) w ciągu pełnego roku kalendarzowego od 

zakończenia realizacji projektu. Należy zliczyć wszystkie samochody, które skorzystały z 

parkingu w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. W przypadku parkingów 

posiadających systemy kontroli wjazdu (np. szlaban), należy wliczyć każde skorzystanie 

z parkingu (wjazd-wyjazd) przez samochód, nawet jeżeli ten sam samochód skorzystał 

w danym dniu (dobie) więcej niż raz z parkingu. 

RPO WŁ/ 

SZOP 

15 

Liczba przewozów komunikacją 

miejską na przebudowanych i 

nowych liniach komunikacji 

miejskiej  

szt./rok rezultat 

Liczba przewozów komunikacją miejską, jakie miały miejsce w ciągu pełnego roku 

kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, na trasie obejmującej swoim 

zasięgiem przebudowane i nowe linie komunikacji miejskiej (zarówno tramwajowe jak i 

autobusowe). 

Uchwała  

ZWŁ 

16 
Liczba przewożonych pasażerów 

środkami publicznego transportu 

zbiorowego  

osoby rezultat 

Liczba pasażerów, korzystających z komunikacji miejskiej w ciągu pełnego roku 

kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu w ramach odbytych kursów na 

powstałych, przebudowanych/modernizowanych w ramach projektu liniach. W 

przypadku przebudowy sieci lub zakupu, bądź modernizacji taboru należy wziąć pod 

uwagę jedynie liczbę dodatkowych pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. 

Różnica pomiędzy liczbą pasażerów komunikacji miejskiej po i przed realizacją projektu. 

Uchwała ZWŁ 

17 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu 

pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost 

zatrudnienia jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma 

wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszą być obsadzone 

(nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników 

Uchwała  

ZWŁ 



zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent 

pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

18 
Liczba utrzymanych miejsc pracy  

kobiety / mężczyźni 
EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku 

wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a 

które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą 

być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe i 

niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

19 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy - pozostałe formy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które powstały w 

wyniku realizacji projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia jego 

realizacji, w oparciu o inne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: 

umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadżerski itp.  

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

Działanie III.2 Drogi  

1 
Długość wybudowanych dróg 

wojewódzkich  
km produkt 

Długość wykonanego odcinka drogi wojewódzkiej po nowym śladzie lub jego odbudowa 

i rozbudowa, gdzie droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowana w pasie drogowym. 

SZOP 

2 
Długość przebudowanych dróg 

wojewódzkich  
km produkt 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi wojewódzkiej, na odcinku którego 

wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego, 

gdzie droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie 

SZOP 

 

 



drogowym. 

3 

Liczba zakupionych pojazdów 

służących poprawie 

bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego 

szt. produkt 
Liczba sztuk zakupionych jednostek pojazdów, które wykorzystywane będą w celu 

poprawy bezpieczeństwa i/lub ochrony uczestników ruchu. 

SZOP 

4 

Liczba zakupionego 

sprzętu/systemów służących 

poprawie 

bezpieczeństwa/ochrony 

uczestników ruchu drogowego 

szt. produkt 

Liczba sztuk zakupionego sprzętu oraz systemów, które wykorzystywane będą w celu 

poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. 

Nie należy wliczać inteligentnych systemów transportowych.  

Należy uwzględniać urządzenia diagnostyczne taboru drogowego i rodzaju nawierzchni. 

SZOP 

5 
Długość wybudowanych dróg 

powiatowych  
km produkt 

Długość wykonanego odcinka drogi powiatowej po nowym śladzie lub jego odbudowa i 

rozbudowa, gdzie droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowana w pasie drogowym. 

SZOP 

6 
Długość przebudowanych dróg 

powiatowych  
km produkt 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi powiatowej, na odcinku którego 

wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i 

eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego, 

gdzie droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie 

drogowym. 

SZOP 

7 
Długość wybudowanych dróg 

gminnych  
km produkt 

Długość wykonanego odcinka drogi gminnej po nowym śladzie lub jego odbudowa i 

rozbudowa, gdzie droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, 

urządzeniami oraz instalacjami przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowana w pasie drogowym. 

SZOP 

8 
Długość przebudowanych dróg 

gminnych  
km produkt 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano 

roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i 

SZOP 



eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego, 

gdzie droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie 

drogowym. 

9 Liczba wybudowanych obwodnic szt. produkt 

Długość obwodnic (w kilometrach) wybudowanych w ciągu dróg publicznych, które 

powstały w wyniku realizacji projektu. Obwodnicę należy rozumieć jako drogę 

prowadzącą wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia, umożliwiającą pojazdom 

ominięcie obszaru miejskiego i odciążenie jego ulic z tranzytowego ruchu 

międzymiastowego, międzydzielnicowego lub międzyosiedlowego. O realizacji 

obwodnicy świadczy ww. funkcja oraz nazwa nadana przez beneficjenta. Wybudowanie 

oznacza również przebudowanie. 

SZOP 

10 

Liczba wybudowanych / 

przebudowanych drogowych 

obiektów inżynierskich  

szt. produkt 

Pod pojęciem drogowy obiekt inżynierski rozumiemy: obiekt mostowy, tunel, przepust i 

konstrukcję oporową, przy czym rozumiemy przez: 

obiekt mostowy – budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego 

ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub 

innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, w szczególności: most, wiadukt, 

estakadę, kładkę. 

tunel – budowlę przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 

pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego 

rodzaju komunikacji przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście 

podziemne; 

przepust – budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do 

przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 

technicznych przez nasyp drogi; 

konstrukcję oporową – budowlę przeznaczoną do utrzymywania w stanie stateczności 

nasypu lub wykopu. 

Uchwała ZWŁ 

11 
Liczba przebudowanych miejsc 

szczególnie niebezpiecznych   
szt. produkt 

Liczba przebudowanych miejsc szczególnie niebezpiecznych (tzw. czarnych punktów), 

wyznaczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 

Zgodnie z przyjętą przez GDDKiA metodologią, za miejsce szczególnie niebezpieczne 

Uchwała ZWŁ 



(tzw. czarny punkt) uznaje się odcinek drogi o długości nie większej niż 1 km, na którym 

wydarzyło się min. 10 wypadków w ciągu 5 lat. 

12 

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych 

szt. produkt 

Liczba funkcjonujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), w których 

technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu 

drogowego, obejmujących infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzaniu 

ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami 

transportu. Niezależnie od liczby urządzeń składających się na system, inteligentne 

systemy transportowe to systemy zarządzania ruchem, wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne dotyczące infrastruktury transportowej i środków 

transportu, umożliwiające zarządzanie elementami, które zazwyczaj nie są ze sobą 

zintegrowane (pojazdy, ładunki, ciągi komunikacyjne), skutkujące między innymi 

poprawą bezpieczeństwa, ograniczeniem zużycia pojazdów, paliwa oraz skróceniem 

czasu podróży. 

SZOP 

13 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu 

pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost 

zatrudnienia jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma 

wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszą być obsadzone 

(nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników 

zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent 

pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

14 
Liczba utrzymanych miejsc pracy  

kobiety / mężczyźni 
EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku 

wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a 

które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą 

być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe i 

niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 



15 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy - pozostałe formy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które powstały w 

wyniku realizacji projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia jego 

realizacji, w oparciu o inne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: 

umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadżerski itp.  

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

Działanie III.3 Transport multimodalny  

1 
Liczba wspartych intermodalnych 

terminali przeładunkowych 
szt. produkt 

Liczba wybudowanych lub przebudowanych obiektów umożliwiających przeładunek 

intermodalnych jednostek transportowych, tj. kontenerów, nadwozi wymiennych, naczep 

samochodowych i in., pomiędzy środkami transportu należącymi do różnych gałęzi 

transportu (drogowy, morski, śródlądowy, szynowy, lotniczy) oraz wykonywanie usług 

logistycznych związanych z przyjmowaniem, składowaniem i rozdzielaniem towarów. 

Transport intermodalny polega na wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaju transportu. 

Podczas przewozu towaru korzysta się tylko z jednej jednostki przeładunkowej, np. 

kontenera, bez potrzeby przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu. 

Wartość wskaźnika jest sumą liczby wybudowanych intermodalnych terminali 

przeładunkowych oraz przebudowanych intermodalnych terminali przeładunkowych. 

Przez przebudowę intermodalnego terminalu przeładunkowego należy rozumieć 

działania skutkujące zwiększeniem jego zdolności przeładunkowej lub umożliwienie 

dokonywania przeładunków pomiędzy dodatkowymi rodzajami transportu. 

RPO WŁ/ 

SZOP 

2 

Liczba zainstalowanych 

inteligentnych systemów 

transportowych 

szt. produkt 

Liczba funkcjonujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), w których 

technologie informacyjne i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu 

drogowego, obejmujących infrastrukturę, pojazdy i użytkowników, oraz w zarządzaniu 

ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami 

transportu. Niezależnie od liczby urządzeń składających się na system, inteligentne 

systemy transportowe to systemy zarządzania ruchem, wykorzystujące technologie 

informacyjne i komunikacyjne dotyczące infrastruktury transportowej i środków 

transportu, umożliwiające zarządzanie elementami, które zazwyczaj nie są ze sobą 

SZOP 



zintegrowane (pojazdy, ładunki, ciągi komunikacyjne), skutkujące między innymi 

poprawą bezpieczeństwa, ograniczeniem zużycia pojazdów, paliwa oraz skróceniem 

czasu podróży. 

3 

Dodatkowa zdolność 

przeładunkowa intermodalnych 

terminali przeładunkowych  

TEU/rok rezultat 

Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych terminali przeładunkowych jest 

rozumiana jako: 

-  pełna zdolność przeładunkowa w przypadku wybudowanych terminali oraz 

- różnica między zdolnością przeładunkową po zakończeniu realizacji projektu a 

zdolnością przeładunkową przed jego rozpoczęciem w przypadku terminali 

przebudowanych. 

Intermodalny terminal przeładunkowy to obiekt umożliwiający przeładunek 

intermodalnych jednostek transportowych, tj. kontenerów, nadwozi wymiennych, naczep 

samochodowych i in., pomiędzy środkami transportu należącymi do różnych gałęzi 

transportu (drogowy, morski, śródlądowy, szynowy, lotniczy) oraz wykonywanie usług 

logistycznych związanych z przyjmowaniem, składowaniem i rozdzielaniem towarów. 

Transport intermodalny polega na wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaju transportu. 

Podczas przewozu towaru korzysta się tylko z jednej jednostki przeładunkowej, np. 

kontenera, bez potrzeby przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu. 

Wartość wskaźnika jest sumą dodatkowej zdolności przeładunkowej wybudowanych 

oraz przebudowanych intermodalnych terminali przeładunkowych. 

Przez zdolność przeładunkową należy rozumieć potencjalną zdolność przeładunkową, a 

nie wielkość wykonanych operacji przeładunkowych. 

Przez przebudowę intermodalnego terminalu przeładunkowego należy rozumieć 

działania skutkujące zwiększeniem jego zdolności przeładunkowej lub umożliwienie 

dokonywania przeładunków pomiędzy dodatkowymi rodzajami transportu. 

RPO WŁ/ 

SZOP 

4 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu 

pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost 

zatrudnienia jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma 

wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszą być obsadzone 

(nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników 

zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

Uchwała  

ZWŁ 



należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent 

pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

5 
Liczba utrzymanych miejsc pracy  

kobiety / mężczyźni 
EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku 

wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a 

które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą 

być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe i 

niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

6 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy - pozostałe formy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które powstały w 

wyniku realizacji projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia jego 

realizacji, w oparciu o inne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: 

umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadżerski itp.  

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

Działanie III.4 Transport kolejowy  

1 

Całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych 

km produkt 

Wartość wskaźnika jest sumą długości wszystkich przebudowanych lub 

zmodernizowanych odcinków linii kolejowych, których parametry zostały ulepszone, bez 

względu na przynależność do sieci TEN-T. Prace mogą obejmować elektryfikację, prace 

prowadzące do zwiększenia możliwej prędkości na torze, mogą dotyczyć pojedynczego 

lub podwójnego toru. 

Wyłączona ze wsparcia jest instalacja systemów sygnalizacji. W wartości wskaźnika nie 

uwzględnia się linii kolejowych, których wsparcie polegało wyłącznie na wyposażeniu w 

system ERTMS, ani zrehabilitowanych linii kolejowych.. 

 

RPO WŁ/ 

SZOP 



2 
Całkowita długość nowych linii 

kolejowych 
km produkt 

Łączna długość nowo wybudowanych linii kolejowych. Przez nowo wybudowaną linię 

kolejową należy rozumieć linię zbudowaną od podstaw w miejscu, gdzie wcześniej nie 

istniała linia kolejowa lub infrastruktura niegdyś istniejącej linii kolejowej nie została 

zachowana. 

Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich nowo wybudowanych odcinków linii 

kolejowych, bez względu na parametry (np. liczbę torów) ani przynależność do sieci 

TEN-T. 

W wartości wskaźnika nie należy ujmować linii kolejowych, które uprzednio zostały 

wyłączone z eksploatacji, a w wyniku realizacji projektu przywrócono je do eksploatacji 

(należy je zaliczyć do wskaźnika „Łączna długość zrehabilitowanych linii kolejowych”). 

SZOP 

3 
Liczba zakupionych pojazdów 

kolejowych 
szt. produkt 

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych taboru zwykłego, tj. przeznaczonych do 

przewozu osób i rzeczy oraz przystosowanych do kursowania w składzie pociągu na 

ogólnych zasadach.  

Do pojazdów taboru zwykłego zalicza się pojazdy trakcyjne (lokomotywy, zespoły 

trakcyjne i inne pojazdy silnikowe) lub wagony (osobowe lub towarowe, w tym naczepy 

siodłowe na wózkach kolejowych). Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich 

zakupionych pojazdów kolejowych. 

W przypadku wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych lub składów 

zespolonych, poszczególne człony liczy się jako pojedyncze sztuki taboru.  

RPO WŁ/ 

SZOP 

4 
Pojemność zakupionych 

wagonów osobowych 
osoby produkt 

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w 

zakupionych wagonach osobowych.  Liczbę miejsc należy podawać zgodnie ze 

specyfikacją techniczną pojazdu. 

SZOP 

5 
Liczba zmodernizowanych 

pojazdów kolejowych 
szt. produkt 

Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych taboru zwykłego, tj. przeznaczonych do 

przewozu osób i rzeczy oraz przystosowanych do kursowania w składzie pociągu na 

ogólnych zasadach.  

Do pojazdów taboru zwykłego zalicza się pojazd trakcyjne (lokomotywy, zespoły 

trakcyjne i inne pojazdy silnikowe) lub wagony (osobowe lub towarowe, w tym naczepy 

siodłowe na wózkach kolejowych). 

SZOP 



Wartość wskaźnika jest sumą wszystkich zmodernizowanych pojazdów kolejowych. 

W przypadku wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych lub składów 

zespolonych, poszczególne człony liczy się jako pojedyncze sztuki taboru.  

6 
Pojemność zmodernizowanych 

wagonów osobowych  
osoby produkt 

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w 

zmodernizowanych wagonach osobowych. 

Liczbę miejsc należy podawać zgodnie ze specyfikacją techniczną pojazdu. 

SZOP 

7 

Liczba przebudowanych/ 

odnowionych dworców 

kolejowych 

szt. produkt 

Liczba wybudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów budowlanych 

lub zespołów obiektów budowlanych usytuowanych na obszarze kolejowym do obsługi 

podróżnych lub usług towarzyszących tej obsłudze, który może również obejmować 

urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. W 

przypadku objęcia interwencją kilku obiektów budowlanych składających się na dworzec, 

należy zliczyć jako jeden zespół budynków. 

SZOP 

8 

Liczba przewozów pasażerskich 

na przebudowanych lub 

zmodernizowanych liniach 

kolejowych  

szt. rezultat 

Liczba kolejowych przewozów pasażerskich, jakie miały miejsce w ciągu pełnego roku 

kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, na trasie obejmującej swoim 

zasięgiem przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe.  

SZOP 

9 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 

szt. horyzontalny 

Przez obiekt należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności. " 

Uchwała  

ZWŁ 

10 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu 

pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu. Chodzi o wzrost 

zatrudnienia jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Powstanie etatów ma 

wynikać bezpośrednio z uzyskanego wsparcia. Etaty muszą być obsadzone 

(nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Do wskaźnika nie wlicza się pracowników 

Uchwała  

ZWŁ 



zatrudnionych do wdrożenia projektów. Jeśli całkowita liczba miejsc pracy nie wzrośnie 

należy wpisać 0. Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent 

pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

11 
Liczba utrzymanych miejsc pracy  

kobiety / mężczyźni 
EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku 

wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a 

które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą 

być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe i 

niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

12 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy - pozostałe formy  

kobiety / mężczyźni 

EPC horyzontalny 

Liczba etatów brutto w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, które powstały w 

wyniku realizacji projektu w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia jego 

realizacji, w oparciu o inne formy zatrudnienia, takie jak umowy cywilnoprawne typu: 

umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt lekarski, menadżerski itp.  

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 

pracy. 

Wskaźnik podaje się z podziałem na etaty zajmowane przez kobiety i mężczyzn. 

Uchwała  

ZWŁ 

 



 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja Pochodzenie 

wskaźnika 

Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie 

Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy 

1 

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia.   
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 
krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych 
kryteriów). 
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. 
Wartość docelowa wskaźnika w RPO powinna być wykazana w podziale na płeć. 

RPO WŁ/ 
 SZOP 

2 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach  objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Wskaźnik mierzy liczbę osób o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających wykształcenie na 

poziomie do ISCED 3 włącznie. 

Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 

(Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie podstawowe – 

ma na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, 

pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie 

solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju 

osobistego i społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I 

stopnia. Dotyczy nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją 

w niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem przyjęcia na  ten poziom kształcenia jest z 

reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym 

RPO WŁ/ 

SZOP 



poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 

Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 

(Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie gimnazjalne - 

służy rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w 

tym zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie, 

które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. Programy 

nauczania na tym poziomie są zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na 

określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć 

tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu 

ISCED 1. Uczniowie przystępujący do nauki na poziomie gimnazjum są zwykle 

pomiędzy 12 a 13 rokiem życia.  

Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE - ma na celu uzupełnienie wykształcenia 

średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom 

uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie 

przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy 

na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na 

poziomie  ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 

12 lat.).  

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając 

najwyższy ukończony poziom ISCED. 

3 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 

(>6 miesięcy). 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy (>12 miesięcy). 

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

RPO WŁ/ 

SZOP 



rozpoczęcia udziału w projekcie. 

4 

Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie 

osoby produkt 

Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu  w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

RPO WŁ/ 

SZOP 

5 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia, tj. osobę z 

odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

RPO WŁ/ 
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6 

Liczba osób, które otrzymały 

bezzwrotne środki na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w programie 

osoby produkt 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu 

Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej 

udzielanych przez urzędy pracy.   

RPO WŁ/ 

SZOP 

7 

Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

osoby rezultat 

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu wsparcia Europejskiego 

Funduszu Społecznego podjęły zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

bezpośrednio po opuszczeniu projektu. 

Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 

Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 6 w ramach Działania VIII.2). 

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 
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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. 

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. 

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 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). 

Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 



programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 

(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„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 

pracy, 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. 

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w 

okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. 

8 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

osoby rezultat 

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 ( 

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm).  

Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie. 

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. 
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9 

Liczba utworzonych miejsc pracy 

w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności 

gospodarczej 

szt. rezultat 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej 

firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności 

gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o 

pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników 

zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania 

przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać 

uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 

okresu dwunastu miesięcy. 

 

Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia   

1 

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia.   
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 
krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych 
kryteriów). 
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. 
Wartość docelowa wskaźnika w RPO powinna być wykazana w podziale na płeć. 
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SZOP 

2 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach  objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Wskaźnik mierzy liczbę osób o niskich kwalifikacjach, tj. posiadających wykształcenie na 

poziomie do ISCED 3 włącznie. 

Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach poziomu ISCED 1 

(Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie podstawowe – 

ma na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności w zakresie czytania, 

pisania i matematyki (tj. umiejętności czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie 

solidnej podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów wiedzy, rozwoju 

osobistego i społecznego, jak również przygotowania się do kształcenia średniego I 

stopnia. Dotyczy nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji lub ze specjalizacją 
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w niewielkim stopniu. Jedynym warunkiem przyjęcia na  ten poziom kształcenia jest z 

reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby przystępujące do nauki na tym 

poziomie nie mogą mieć mniej niż 6 i nie więcej niż 7 lat. 

Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu ISCED 2 

(Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie gimnazjalne - 

służy rozwojowi umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1. Celem edukacyjnym w 

tym zakresie jest stworzenie fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie, 

które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze możliwości kształcenia. Programy 

nauczania na tym poziomie są zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na 

określone przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do szerokiego zakresu zajęć 

tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum rozpoczyna się po 6 latach od poziomu 

ISCED 1. Uczniowie przystępujący do nauki na poziomie gimnazjum są zwykle 

pomiędzy 12 a 13 rokiem życia.  

Wykształcenie PONADGIMNAZJALNE - ma na celu uzupełnienie wykształcenia 

średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom 

uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie 

przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy 

na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na 

poziomie  ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 

12 lat.).  

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać raz uwzględniając 

najwyższy ukończony poziom ISCED. 

3 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: 

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy 

(>6 miesięcy). 

- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 

miesięcy (>12 miesięcy). 
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Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

4 

Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w 

programie 

osoby produkt 

Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu  w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie. 

Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

SZOP 

5 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w 

programie 

osoby produkt 

Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia, tj. osobę z 

odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

RPO WŁ/ 

6 

Liczba osób biernych 

zawodowo objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

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 po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - wskaźnik nr 7 w ramach 

Działania VIII.1. 

Definicja osoby bezrobotnej tak jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 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. 
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Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

Wartość docelowa wskaźnika w RPO powinna być wykazana w podziale na płeć. 

7 

Liczba osób pracujących po 

opuszczeniu programu 

(łącznie z pracującymi na 

własny rachunek) 

osoby rezultat 

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu wsparcia Europejskiego 

Funduszu Społecznego podjęły zatrudnienie (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

bezpośrednio po opuszczeniu projektu. 

Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie 

z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 

Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku: liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 6 w ramach Działania VIII.2). 

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. 

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 
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członka tego samego gospodarstwa domowego. 

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 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). 

Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 

programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 

(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„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 

pracy, 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. 

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie. Tym samym, we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które w 

okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie. 

8 

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

osoby rezultat 

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 ( 

http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm).  

Wskaźnik mierzony do jednego miesiąca od zakończenia przez uczestnika udziału w 

projekcie. 

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. 

RPO WŁ/ 
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Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości   

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych  

1 

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia.   
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 
krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych 
kryteriów). 
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. 
Wartość docelowa wskaźnika w RPO powinna być wykazana w podziale na płeć. 

RPO WŁ/ 
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2 Liczba osób pozostających osoby produkt Wskaźnik mierzy liczbę osób  pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących RPO WŁ/ 



bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

pracy oraz biernych zawodowo), które uzyskały wsparcie z EFS w postaci bezzwrotnych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 

Definicja osób biernych zawodowo jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 6 w ramach Działania VIII.2). 

Definicja osób poszukujących pracy tak jak we wskaźniku: liczba osób pozostających 

bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie (wskaźnik nr 2 w ramach Działania VIII.3 / Poddziałania 

VIII.3.2). 

Pomiar wskaźnika następuje w dniu podpisania umowy, na podstawie której uczestnik 

projektu nabywa prawo do otrzymania środków (niezależnie od dnia faktycznej ich 

wypłaty). Jeśli niniejsza umowa nie zostanie zrealizowana (np. uczestnik projektu zwróci 

środki lub ich nie podejmie) lub też zostaną złamane warunki umowy, w wyniku czego 

zostanie ona rozwiązana, należy odpowiednio skorygować wartość wskaźnika. 

SZOP 

3 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

szt. rezultat 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej 

firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności 

gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o 

pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników 

zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania 

przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać 

uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 

okresu dwunastu miesięcy. 

RPO WŁ/ 

SZOP 

Poddziałanie VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych  

1 

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia.   
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 
krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych 

RPO WŁ/ 
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kryteriów). 
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. 
Wartość docelowa wskaźnika w RPO powinna być wykazana w podziale na płeć 

2 

Liczba osób pozostających 

bez pracy, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

osoby produkt 

Wskaźnik mierzy liczbę osób pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących 

pracy oraz biernych zawodowo), które uzyskały wsparcie z EFS w postaci zwrotnych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 

Definicja osób biernych zawodowo jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 6 w ramach Działania VIII.2). 

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające 

bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. 

Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako poszukujące 

pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od razu podjąć 

zatrudnienia. 

Pomiar wskaźnika następuje w dniu podpisania umowy, na podstawie której uczestnik 

projektu nabywa prawo do otrzymania środków (niezależnie od dnia faktycznej ich 

wypłaty). Jeśli niniejsza umowa nie zostanie zrealizowana (np. uczestnik projektu zwróci 

środki lub ich nie podejmie) lub też zostaną złamane warunki umowy, w wyniku czego 

zostanie ona rozwiązana, należy odpowiednio skorygować wartość wskaźnika. 

RPO WŁ/ 
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3 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

szt. rezultat 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej 

firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności 

gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o 

pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników 

zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania 

RPO WŁ/ 

SZOP 



przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać 

uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 

okresu dwunastu miesięcy. 

Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT  

1 

Liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale 

bezrobotnymi) objętych 

wsparciem w programie 

osoby produkt 

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 
zatrudnienia.   
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z 
krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech powyższych 
kryteriów). 
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. 
Wartość docelowa wskaźnika w RPO powinna być wykazana w podziale na płeć 
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2 

Liczba osób pozostających 

bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

osoby produkt 

Wskaźnik mierzy liczbę osób  pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących 

pracy oraz biernych zawodowo), które uzyskały wsparcie z EFS w postaci bezzwrotnych 

środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Definicja osób bezrobotnych jak we wskaźniku: liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 1 w ramach 

Działania VIII.1). 

Definicja osób biernych zawodowo jak we wskaźniku: liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie (wskaźnik nr 6 w ramach Działania VIII.2). 

Definicja osób poszukujących pracy tak jak we wskaźniku: liczba osób pozostających 

bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie (wskaźnik nr 2 w ramach Działania VIII.3 / Poddziałania 

VIII.3.2). 

Pomiar wskaźnika następuje w dniu podpisania umowy, na podstawie której uczestnik 

projektu nabywa prawo do otrzymania środków (niezależnie od dnia faktycznej ich 

wypłaty). Jeśli niniejsza umowa nie zostanie zrealizowana (np. uczestnik projektu zwróci 

RPO WŁ/ 

SZOP 



środki lub ich nie podejmie) lub też zostaną złamane warunki umowy, w wyniku czego 

zostanie ona rozwiązana, należy odpowiednio skorygować wartość wskaźnika. 

3 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

szt. rezultat 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na założenie własnej 

firmy podjęły działalność gospodarczą (na podstawie daty rozpoczęcia działalności 

gospodarczej widniejącej np. na zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej) oraz pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o 

pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich pracowników 

zatrudnionych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania 

przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS. We wskaźniku nie należy wykazywać 

uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej przed upływem 

okresu dwunastu miesięcy. 
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