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Metryka wskaźnika kluczowego 
 
 

A. Dane podstawowe 

Nazwa wskaźnika Propozycja nazwy wskaźnika zgodnej z systemem statystyki publicznej (tam, gdzie to zasadne). 

Jednostka miary Propozycja miary wskaźnika zgodnie z jednostkami miary stosowanymi w statystyce publicznej. 

Rodzaj wskaźnika Zgodnie z Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014) 

Powiązane wskaźniki 
Zgodnie z Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014) 

Jeśli dotyczy – należy wskazać, z jakim wskaźnikiem agregującym jest powiązany dany wskaźnik kluczowy. 

Priorytet Inwestycyjny 

Zgodnie z  

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 289-302, z późn. zm.), 

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Funduszu Spójności i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 
281—288, z późn. zm.), 

- rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 
20.12.2013, str. 470-486, z późn. zm.) 

- Umową Partnerstwa 2014-2020 i linią demarkacyjną, 

- Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych (WLWK 2014) 

Zakres interwencji 

Zgodnie z: 

- rozporządzeniem wykonawczym Komisji  (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiającym zasady 
wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w odniesieniu do zmian klimatu, 
określania celów pośrednich i końcowych na potrzeby ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w 
odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 65-84, 
z późn. zm.) 

B. Dane rozszerzone 

Definicja wskaźnika 
Definicja operacyjna, zgodnie z najnowszymi ustaleniami 

Propozycja opisu zgodnego  z metodologią stosowaną w statystyce publicznej (w tym ze Słownikiem Pojęć).  

Metoda pomiaru 

Należy podać wskazówki odnośnie do: 
- agregacji danych (np.: unikanie wielokrotnego liczenia tych samych podmiotów) 
- typów projektów 
- sposobów monitorowania (np.: w podziale na płeć)  

C. Informacje dodatkowe 

Informacje o dostępnych danych i 
wskaźnikach występujących w 
statystyce publicznej 

Uzupełnienie opisów wskaźników o kontekst statystyczny w celu ułatwienia analizy wskaźników, w tym 
dostarczenie źródeł informacji do opisania danego zjawiska na tle ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a 
także odniesienia do poziomu regionalnego/krajowego. 

 

Uwagi interpretacyjne  

 

  


