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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej I. Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.1:  
Innowacje w 
przedsiębiorstwach 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze 
wspartej infrastruktury badawczej 

szt. 38 IZ 

Działanie 1.2: 
Infrastruktura B+R 

Liczba projektów B+R realizowanych przy 
wykorzystaniu wspartej infrastruktury 
badawczej 

szt.  90 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  II. Konkurencyjna gospodarka  

Poddziałanie 2.1.1: 
Nowe produkty i usługi - - - - 

Poddziałanie 2.1.2: 
Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 210 IZ 

Poddziałanie 2.1.3: 
Nowe produkty i usługi  
w MSP na obszarach 
przygranicznych 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 90 IZ 

Poddziałanie 2.1.4: 
Inwestycje dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 55 IZ 

Poddziałanie 2.2.1: 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 159 IZ 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt. 6 IZ 

Liczba MŚP zlokalizowanych  
na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych  

szt. 9 IZ 

Poddziałanie 2.2.2: 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w 
Aglomeracji Opolskiej 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 68 IZ 

Poddziałanie 2.2.2: 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w 
Aglomeracji Opolskiej 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt. 6 IZ 

Liczba MŚP zlokalizowanych  
na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych  

szt. 12 IZ 

Poddziałanie 2.2.3: 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na obszarach 
przygranicznych 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 73 IZ 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt. 2 IZ 
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  
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Jednostka 

miary 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Liczba MŚP zlokalizowanych  
na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych  

szt. 3 IZ 

Działanie 2.3: Wzmocnienie 
otoczenia biznesu 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z 
zaawansowanych usług (nowych i/lub 
ulepszonych) świadczonych przez 
instytucje otoczenia biznesu 

szt.  264 IZ 

Liczba nowych przedsiębiorstw 
powstałych przy wsparciu instytucji 
otoczenia biznesu 

szt. 20 IZ 

Działanie 2.4: Współpraca 
gospodarcza i promocja 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC 185 IZ 

Liczba kontraktów handlowych 
zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 
internacjonalizacji 

szt. 1 070 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: III. Gospodarka niskoemisyjna  

Poddziałanie 3.1.1: Strategie 
niskoemisyjne w miastach 
subregionalnych 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ-

nika CO2 
5 000 IZ 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc 
postojowych w wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź” 

szt. 313 355 IZ 

Poddziałanie 3.1.2: Strategie 
niskoemisyjne w Aglomeracji 
Opolskiej  

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych  

tony 
równoważ-

nika CO2  
1 300 IZ 

Liczba pojazdów korzystających z miejsc 
postojowych w wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź” 

szt. 18 483 IZ 

Poddziałanie 3.2.1: 
Efektywność energetyczna  
w budynkach publicznych 
 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/rok 40 000 000 IZ 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ-

nika CO2 
10 600 IZ 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok   12 322 IZ 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 113 246 IZ 

Poddziałanie 3.2.2: 
Efektywność energetyczna w 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/rok 14 500 000 IZ 
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budynkach publicznych 
Aglomeracji Opolskiej Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

tony 
równoważ-

nika CO2 
4 400 IZ 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 370 IZ 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 14 800 IZ 

Poddziałanie 3.2.3: 
Efektywność energetyczna w 
mieszkalnictwie 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ-

nika CO2 
1 050 IZ 

     

Działanie 3.4: Efektywność 
energetyczna w MSP 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ-

nika CO2 
6 700 IZ 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 11 700 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: IV. Zapobieganie zagrożeniom 

Działanie 4.1: Mała retencja 
Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przeciwpowodziowej 

osoby 780 IZ 

Działanie 4.2: System 
wczesnego reagowania i 
ratownictwa 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przed pożarami lasów 

osoby 166 000 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego  

Działanie 5.1: Ochrona 
różnorodności biologicznej  

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu ochrony 

ha 12 IZ 

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć 
edukacyjno-promocyjnych oraz 
informacyjnych 

osoby 700 000 IZ 

Działanie 5.2: Poprawa 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Dodatkowe możliwości przerobowe w 
zakresie recyklingu odpadów 

tony/rok 2 300 IZ 

Liczba osób objętych selektywnym 
zbieraniem odpadów 

osoby 330 000 IZ 

Poddziałanie 5.3.1: 
Dziedzictwo kulturowe i 
kultura 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

odwiedziny/
rok 

180 000 IZ 
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Poddziałanie 5.3.2: 
Dziedzictwo kulturowe i 
kultura na obszarach 
przygranicznych 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne  

odwiedziny/
rok 

55 000 IZ 

Poddziałanie 5.3.3: 
Dziedzictwo kulturowe i 
kultura w Aglomeracji 
Opolskiej 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

odwiedziny/
rok 

25 000 IZ 

Działanie 5.4: Gospodarka 
wodno-ściekowa 

Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków 

RLM 9 745 IZ 

Działanie 5.5: Ochrona 
powietrza 

Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ-

nika CO2 
16 000 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców  

Działanie 6.1: Infrastruktura 
drogowa 

- - - - 

Działanie 6.2: Nowoczesny 
transport kolejowy 

- - - - 

Nazwa osi priorytetowej: X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną  

Poddziałanie 10.1.1: 
Infrastruktura ochrony 
zdrowia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

osoby 990 000 IZ 

Działanie 10.1.2: 
Infrastruktura usług 
społecznych 

- - - - 

Działanie 10.2: Inwestycje 
wynikające z Lokalnych 
Planów Rewitalizacji 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 

szt. 15 IZ 

Działanie 10.3: E-usługi 
publiczne 

Liczba osób korzystających z usług on-line osoby 263 000 IZ 

Działanie 10.4: Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej 

Liczba osób objętych działaniami 
instytucji popularyzujących naukę i 
innowacje 

Osoby/rok 12 000 IZ 
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Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej: I. Innowacje w gospodarce 

Działanie 1.1: 
Innowacje w 
przedsiębiorstwach 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsię-
biorstwa 

66 202 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsię-
biorstwa 

- 72 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

przedsię-
biorstwa 

- 130 IZ 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

Euro n/d 50 218 341 IZ 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

Euro n/d 1 468 390 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

przedsię-
biorstwa 

n/d 78 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

przedsię-
biorstwa 

n/d 56 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

przedsię-
biorstwa 

n/d 56 IZ 

Działanie 1.2: 
Infrastruktura B+R 

Liczba naukowców 
pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury 
badawczej 

EPC n/d 52 IZ 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w 
zakresie innowacji lub badań  
i rozwoju 

Euro n/d 5 736 283 IZ 

Liczba jednostek naukowych 
ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność 
B+R 

szt. n/d 4 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

przedsię-
biorstwa 

n/d 25 IZ 
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Liczba realizowanych 
projektów B+R 

szt. n/d 24 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  II. Konkurencyjna gospodarka  

Poddziałanie 2.1.1: 
Nowe produkty i usługi 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsię-
biorstwa 

91 591 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

przedsię-
biorstwa 

- 591 IZ 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(inne niż dotacje) 

Euro n/d 10 600 000 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsię-
biorstwa 

n/d 
149 

IZ 

Wartość  bezzwrotnego 
wsparcia (dotacje) dla MŚP 
finansującego kapitał 
obrotowy w związku z COVID-
19 (CV 20) 

Euro n/d 5 500 000 IZ 

Wartość wsparcia innego niż 
bezzwrotne (instrumenty 
finansowe) dla MŚP 
finansującego kapitał 
obrotowy w związku z COVID-
19 (CV 21) 

Euro n/d 12 900 000 IZ 

Liczba MŚP objętych 
wsparciem bezzwrotnym 
(dotacje) finansującym 
kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (CV 22) 

przedsię-
biorstwa 

n/d 149 IZ 

Liczba MŚP objętych 
wsparciem innym niż 
bezzwrotnym (instrumenty 
finansowe) finansującym 
kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (CV 23) 

przedsię-
biorstwa 

n/d 78 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje w 
związku z pandemią COVID-
19 

przedsię-
biorstwa 

n/d 78 IZ 
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Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje w 
związku z pandemią COVID-
19 

przedsię-
biorstwa 

n/d 149 IZ 

     

Poddziałanie 2.1.2: 
Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsię-
biorstwa 

10 113 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsię-
biorstwa 

- 113 IZ 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

Euro n/d 9 099 805 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

przedsię-
biorstwa 

n/d 63 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

przedsię-
biorstwa 

n/d 95 IZ 

Poddziałanie 2.1.3: Nowe 
produkty i usługi w MSP na 
obszarach przygranicznych 
 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsię-
biorstwa 

2 32 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsię-
biorstwa 

- 32 IZ 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

Euro n/d 12 920 100 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla rynku 

przedsię-
biorstwa 

n/d 31 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów 
nowych dla firmy 

przedsię-
biorstwa 

n/d 31 IZ 

Poddziałanie 2.1.4: 
Inwestycje dla Podmiotów 
Ekonomii Społecznej 

Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych 
wsparciem   

szt. n/d 30 IZ 

Poddziałanie 2.2.1: 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha 57 127 IZ 
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Poddziałanie 2.2.2: 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych w 
Aglomeracji Opolskiej 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha 0 3 IZ 

Poddziałanie 2.2.3: 
Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych na 
obszarach przygranicznych 

Powierzchnia 
przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha 18 20 IZ 

Działanie 2.3: 
Wzmocnienie otoczenia 
biznesu 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsię-
biorstwa 

26 378 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsię-
biorstwa 

- 158 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
niefinansowe 

przedsię-
biorstwa 

- 220 IZ 

Liczba zaawansowanych 
usług (nowych lub 
ulepszonych) świadczonych 
przez IOB 

szt. n/d 25 IZ 

Liczba wspieranych nowych 
przedsiębiorstw 

przedsię-
biorstwa 

n/d 20 IZ 

Liczba instytucji otoczenia 
biznesu wspartych w zakresie 
profesjonalizacji usług 

szt. n/d  6 IZ 

Liczba MŚP otrzymujących 
wsparcie niefinansowe w 
związku z COVID-19 (CV 24) 

przedsię-
biorstwa 

n/d 250 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
niefinansowe w związku z 
pandemią COVID-19. 

przedsię-
biorstwa 

n/d 250 IZ 

Działanie 2.4: Współpraca 
gospodarcza i promocja 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsię-
biorstwa 

27 100 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsię-
biorstwa 

- 100 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
internacjonalizacji 
działalności 

szt. n/d 156 IZ 

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 

szt. n/d 152 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Liczba wspieranych nowych 
przedsiębiorstw 

przedsię-
biorstwa 

n/d 34 IZ 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

Euro n/d 3 700 000 IZ 

Liczba wspartych 
przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym 

szt. n/d 1 380 IZ 

Liczba wspartych 
przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych o charakterze 
krajowym 

szt. n/d 116 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: III. Gospodarka niskoemisyjna 

Poddziałanie 3.1.1: 
Strategie niskoemisyjne w 
miastach subregionalnych 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

szt. 1 27 IZ 

Liczba miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź” 

szt. n/d 974 IZ 

Długość wspartej 
infrastruktury rowerowej 

km 21 142 IZ 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

szt. 14 49 IZ 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. - 47 IZ 

Liczba zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej 

szt. - 2 IZ 

Pojemność zakupionego lub 
zmodernizowanego taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej  

osoby n/d 4 410 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Pojemność zakupionego 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej  

osoby n/d 4 230 IZ 

Pojemność 
zmodernizowanego taboru 
pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym 
komunikacji miejskiej  

osoby n/d 180 IZ 

Długość wybudowanej lub 
zmodernizowanej sieci 
ciepłowniczej 

km n/d 8,07 IZ 

Długość wybudowanej sieci 
ciepłowniczej 

km n/d 0,29 IZ 

Długość zmodernizowanej 
sieci ciepłowniczej 

km n/d 7,78 IZ 

Poddziałanie 3.1.2: 
Strategie niskoemisyjne w 
Aglomeracji Opolskiej 

Liczba wybudowanych 
obiektów „parkuj i jedź” 

szt. 1 11 IZ 

Liczba miejsc postojowych w 
wybudowanych obiektach 
„parkuj i jedź” 

szt. n/d 453 IZ 

Długość wspartej 
infrastruktury rowerowej 

km 21 94 IZ 

Liczba wybudowanych 
obiektów „Bike&Ride” 

szt. n/d 18 IZ 

Liczba stanowisk postojowych 
w wybudowanych obiektach 
„Bike&Ride” 

szt. n/d 372 IZ 

Poddziałanie 3.1.3: 

Strategie niskoemisyjne w 
województwie opolskim 

Liczba opracowanych 
koncepcji rozwoju ścieżek 
rowerowych  

szt. n/d 1 IZ 

Poddziałanie 3.2.1: 
Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

szt. 10 102 IZ 

Liczba jednostek 
wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE 

szt. n/d 90 IZ 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

szt. n/d 81 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Liczba przebudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

szt. n/d 9 IZ 

Liczba jednostek 
wytwarzania energii cieplnej 
z OZE 

szt. n/d 361 IZ 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 326 IZ 

Liczba przebudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 35 IZ 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii  
ze źródeł odnawialnych 

MW n/d 122 IZ 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
elektrycznej  
ze źródeł odnawialnych 

MWe n/d 120 IZ 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej  
ze źródeł odnawialnych 

MWt n/d 2 IZ 

Poddziałanie 3.2.2: 
Efektywność energetyczna 
w budynkach publicznych 
Aglomeracji Opolskiej 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

szt. 5 43 IZ 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

szt. n/d 15 IZ 

Liczba jednostek 
wytwarzania energii cieplnej 
z OZE 

szt. n/d 74 IZ 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 59 IZ 

Liczba przebudowanych 
jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

szt. n/d 15 IZ 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych 

MW n/d 11 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

MWe n/d 9 IZ 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych 

MWt n/d 2 IZ 

Poddziałanie 3.2.3 
Efektywność energetyczna 
w mieszkalnictwie 

- - - - - 

Działanie 3.4: Efektywność 
energetyczna w MSP 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsię-
biorstwa 

n/d 26 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsię-
biorstwa 

n/d 14 IZ 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

przedsię-
biorstwa 

n/d 12 IZ 

Liczba przedsiębiorstw, które 
w wyniku wsparcia poprawiły 
efektywność energetyczną 

szt. n/d 14 IZ 

Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

szt. n/d 11 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: IV. Zapobieganie zagrożeniom 

Działanie 4.1: Mała 
retencja 

 

Liczba  urządzeń dla celów 
ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. 0 1 IZ 

Liczba przebudowanych 
urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. - 1 IZ 

Pojemność obiektów małej 
retencji 

mln m3 n/d 9,7 IZ 

Działanie 4.2: System 
wczesnego reagowania i 
ratownictwa 

Liczba zakupionych wozów 
pożarniczych wyposażonych 
w sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

szt. n/d 17 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Liczba jednostek służb 
ratowniczych doposażonych 
w sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

szt. n/d 18 IZ 

Liczba podmiotów objętych 
wsparciem w zakresie  
zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 

szt. n/d 165 IZ 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania 
związane z pandemią COVID-
19 

Euro n/d 600 000 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie 5.1: Ochrona 
różnorodności biologicznej 

 

Liczba siedlisk/zbiorowisk 
roślinnych objętych 
projektem 

szt. n/d 10 IZ 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii informacyjno-
edukacyjnych związanych z 
edukacją ekologiczną 

szt. n/d 75 IZ 

Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

szt. n/d 500 IZ 

Liczba opracowanych 
dokumentów planistycznych z 
zakresu ochrony przyrody 

szt. n/d 50 IZ 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii reklamowych 
promujących walory 
turystyczne 

szt. n/d 8 IZ 

Liczba ośrodków 
prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej 
objętych wsparciem 

szt. n/d 30 IZ 

Działanie 5.2: Poprawa 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Liczba wspartych Punktów 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

szt. 0 35 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

 Liczba kampanii 
informacyjno-edukacyjnych 
związanych z gospodarką 
odpadami 

szt. n/d 8 IZ 

Poddziałanie 5.3.1 : 
Dziedzictwo kulturowe i 
kultura 

Liczba zabytków objętych 
wsparciem 

szt. - 266 IZ 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 

szt. 0 49 IZ 

Liczba zabytków ruchomych 
objętych wsparciem 

szt. - 217 IZ 

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem 

szt. n/d 6 IZ 

Liczba wspartych obiektów 
dziedzictwa kulturowego 

szt. n/d 58 IZ 

Poddziałanie 5.3.2: 
Dziedzictwo kulturowe i 
kultura na obszarach 
przygranicznych 

Liczba zabytków objętych 
wsparciem 

szt. - 22 IZ 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 

szt. 0 8 IZ 

Liczba zabytków ruchomych 
objętych wsparciem 

szt. - 4 IZ 

Liczba wspartych obiektów 
dziedzictwa kulturowego 

szt. n/d 39 IZ 

Poddziałanie 5.3.3: 
Dziedzictwo kulturowe i 
kultura w Aglomeracji 
Opolskiej 

Liczba zabytków objętych 
wsparciem 

szt. - 19 IZ 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 

szt. 0 11 IZ 

Liczba zabytków ruchomych 
objętych wsparciem 

szt. - 8 IZ 

Liczba wspartych obiektów 
dziedzictwa kulturowego 

szt. n/d 11 IZ 

Działanie 5.4: Gospodarka 
wodno-ściekowa 

 

Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej 

km 20 85 IZ 

Długość wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej 

km - 82,5 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Długość przebudowanej 
kanalizacji sanitarnej 

km - 0,5 IZ 

Długość wyremontowanej 
kanalizacji sanitarnej 

km - 2 IZ 

Liczba wspartych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych  

szt. n/d 3 IZ 

Liczba przebudowanych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt. n/d 2 IZ 

Liczba wybudowanych 
oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt. n/d 1 IZ 

Długość wyremontowanej 
sieci wodociągowej 

km n/d 9 IZ 

Działanie 5.5: Ochrona 
powietrza 

Liczba zmodernizowanych 
źródeł ciepła 

szt. n/d 3 370 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: VI. Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców  

Działanie 6.1: 
Infrastruktura drogowa 

Całkowita długość nowych 
dróg 

km n/d 20 IZ 

Długość wybudowanych dróg 
wojewódzkich 

km n/d 15 IZ 

Długość wybudowanych dróg 
gminnych 

km n/d 5 IZ 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

km 0 130 IZ 

Długość przebudowanych 
dróg wojewódzkich 

km - 85 IZ 

Długość przebudowanych 
dróg powiatowych 

km - 27 IZ 

Długość przebudowanych 
dróg gminnych 

km - 18 IZ 

Liczba projektów w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 
drogowego, kolejowego, 
morskiego i śródlądowego  

szt. n/d 42 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Liczba wybudowanych 
obwodnic 

szt. n/d 4 IZ 

Długość wybudowanych 
obwodnic 

km n/d 15 IZ 

Działanie 6.2: Nowoczesny 
transport kolejowy 

 

Całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 
kolejowych 

km n/d 47 IZ 

Liczba zakupionych lub 
zmodernizowanych pojazdów 
kolejowych 

szt. n/d 7 IZ 

Pojemność zakupionych 
jednostek taboru kolejowego 

osoby n/d 2 252 IZ 

Liczba przejazdów 
kolejowych, na których 
poprawiono bezpieczeństwo 

szt. n/d 7 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: X. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Poddziałanie 10.1.1: 
Infrastruktura ochrony 
zdrowia w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu  

Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych 

szt. 10 64 IZ 

Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej 

PLN n/d 84 280 240 IZ 

Wartość zakupionych 
środków ochrony 
indywidualnej (CV 1) 

Euro n/d 6 500 000 IZ 

Wartość zakupionego sprzętu 
medycznego (CV 2) 

Euro n/d 4 400 000 IZ 

Wartość zakupionych leków 
związanych z testowaniem i 
leczeniem COVID-19 (CV 3) 

Euro n/d 150 000 IZ 

Liczba zakupionych środków 
ochrony indywidualnej (CV 6) 

szt. n/d 1 440 000 IZ 

Liczba zakupionych 
respiratorów w celu wsparcia 
leczenia COVID-19 (CV 7) 

szt. n/d 42 IZ 

Dodatkowa przestrzeń 
łóżkowa stworzona dla 
pacjentów chorych na COVID-
19 (CV 8) 

szt. n/d 250 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych w związku z 
pandemią COVID-19 

szt. n/d 19 IZ 

Liczba zakupionego sprzętu 
medycznego, innego niż 
aparaty do oznaczania 
koronawirusa i respiratory 

szt. n/d 2 500  IZ 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania 
związane z pandemią COVID-
19. 

Euro n/d 11 500 000 IZ 

Działanie 10.1.2: 
Infrastruktura usług 
społecznych 

Liczba wspartych ośrodków 
opieki nad osobami zależnymi 

szt. n/d 20 IZ 

Liczba utworzonych obiektów 
opieki nad dziećmi do 3 roku 
życia 

szt. n/d 15 IZ 

Działanie 10.2: Inwestycje 
wynikające z Lokalnych 
Planów Rewitalizacji 

Liczba obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

szt. 5 54 IZ 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha n/d 1 716 IZ 

Otwarta przestrzeń 
utworzona lub 
rekultywowana na obszarach 
miejskich 

m2 n/d 273 044 IZ 

Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach 
miejskich 

jednostki 
mieszkalne 

n/d 2 IZ 

Działanie 10.3: E-usługi 
publiczne 
 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 3 

szt. n/d 640 IZ 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3 - 
dwustronna interakcja 

szt. n/d 31 IZ 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja 

szt. n/d 609 IZ 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line 
informacje sektora 
publicznego 

szt. n/d 16 IZ 

Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
informacje sektora 
publicznego 

szt. n/d 44 050 IZ 

Działanie 10.4: Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej  
i szkoleniowej 

Potencjał objętej wsparciem 
infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub 
infrastruktury edukacyjnej 

osoby n/d 12 000 IZ 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

szt. n/d 22 IZ 

Liczba wspartych instytucji 
popularyzujących naukę i 
innowacje 

szt. n/d 1 IZ 

Liczba szkół doposażonych w 
sprzęt na potrzeby dydaktyki 

szt. n/d 20 IZ 

 


