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Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFRR na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

Wskaźniki horyzontalne 

1. 
Liczba obiektów dostosowanych  
do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 

szt. produkt kluczowy 
- 

 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono  
w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne 
udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności 
barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów  
i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy 
sensorycznie. 

Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone  
z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych  
i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. 
def. PKOB). 

Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które 
obiekty zaopatrzono. 

Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć 
wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2. 
Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 

osoby produkt kluczowy - 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem  
w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących 
efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. 
korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, 
internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

2a. 

Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 
- kobiety 

osoby produkt kluczowy - 

programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja 
sieciami, administracja witrynami internetowymi). 

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby objęte wsparciem  
w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, 
gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu 
teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Taka 
sytuacja może wystąpić przy cross-financingu w projektach POPC  
i RPO dotyczących e-usług publicznych, ale również np. w POIŚ przy 
okazji wdrażania inteligentnych systemów transportowych. 
Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie 
możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według 
programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych. 

2b. 

Liczba osób objętych szkoleniami / 
doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 
- mężczyźni 

osoby produkt kluczowy - 

3. 

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami 

szt. produkt kluczowy - 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany 
oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub 
nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 
zasadzie równości z innymi osobami. 

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego  
z racjonalnymi usprawnieniami. 

Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, 
transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko 
budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. 
programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów  
w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie 
wyżywienia. 

Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  



Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu            
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 

sierpień 2016 r. 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn  
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

4. 
Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach 

EPC rezultat kluczowy 
Common 
Indicator 

Liczba brutto nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstw 
w przeliczeniu na pełne etaty. Zasadniczo wskaźnik "przed-po", 
który oddaje część wzrostu zatrudnienia będącą bezpośrednią 
konsekwencją realizacji projektu (pracownicy zatrudnieni do 
realizacji projektu nie są liczeni). Stanowiska muszą być wypełnione 
(wolne stanowiska nie są liczone) oraz zwiększać całkowitą liczbę 
miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Jeśli łączne zatrudnienie  
w przedsiębiorstwie nie zwiększa się, wartość jest równa zero - to 
wskaźnik jest traktowany jako wyregulowanie, a nie zwiększenie. 
Zagwarantowane itp. miejsca pracy nie są wliczone. 

Brutto: Nie licząc pochodzenia zatrudnionego dopóki bezpośrednio 
przyczynia się do wzrostu całkowitej liczby zatrudnionych  
w organizacji. Wskaźnik powinien być stosowany, jeśli wzrost 
zatrudnienia może być wiarygodnie przypisany do wsparcia. 

Ekwiwalent pełnego czasu pracy: stanowiska mogą być pełnymi 
etatami, pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracą 
sezonową. Sezonowe i niepełne etaty zostaną przeliczone na 
ekwiwalenty pełnego czasu pracy za pomocą standardów 
ILO/statystycznych/innych. 

Trwałość: oczekuje się, że stanowiska będą stałe tj. będą trwały 
odpowiednio długo, w zależności od charakterystyki przemysłowo-
technologicznej: prace sezonowe powinny być cykliczne. Dane 
liczbowe przedsiębiorstw, które zbankrutowały są zapisywane jako 
zerowy wzrost zatrudnienia. 

Czas: Dane są zbierane przed rozpoczęciem projektu i po jego 
zakończeniu; Instytucje Zarządzające mają swobodę  
w określaniu dokładnego czasu. Preferowane jest stosowanie 
średniego zatrudnienia w oparciu o dane z 6 miesięcy lub z roku, dla 

4a. 
Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach 
 – kobiety  

EPC rezultat kluczowy 
Common 
Indicator 

4b. 
Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach  
– mężczyźni 

EPC rezultat kluczowy 
Common 
Indicator 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

danych dotyczących zatrudnienia w określonych terminach. 

Dla celów monitoringowych Beneficjent w opisie metodologii 
wskaźnika (w wierszu pod wskaźnikiem) powinien przedstawić 
dane dotyczące stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. 

W ramach działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na 
rzecz gospodarki zgodnie z zapisami RPO WO 2014-2020 wartość 
docelowa wskaźnika musi być większa niż „0”. 

5. 
Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach (innych 
niż przedsiębiorstwa) 

EPC rezultat kluczowy - 
Do uzupełnienia po opublikowaniu definicji przez Ministerstwo 
Rozwoju 

6. Liczba utrzymanych miejsc pracy EPC rezultat kluczowy - 
Do uzupełnienia po opublikowaniu definicji przez Ministerstwo 
Rozwoju 

7. 
Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy - pozostałe formy 

EPC rezultat kluczowy - 
Do uzupełnienia po opublikowaniu definicji przez Ministerstwo 
Rozwoju 

Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 

1. 
Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem 

szt. produkt kluczowy 

Wskaźnik 
agregowany 

do Ram 
wykonania 

Liczba nieruchomych obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych inną formą ochrony), które zostały 
zrewitalizowane, zachowane, zabezpieczone na wypadek zagrożeń, 
zrewaloryzowane, poddane konserwacji, renowacji, restauracji,  
a także adaptacji na cele kulturalne w ramach realizowanych 
projektów.   

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

2. 
Liczba zabytków ruchomych 
objętych wsparciem 

szt. produkt kluczowy - 

Liczba zabytków ruchomych (ujętych w rejestrze zabytków lub 
objętych inną formą ochrony, np. wpisanych do inwentarzy 
muzealnych, wchodzących w skład narodowego zasobu 
bibliotecznego wchodzących w skład narodowego zasobu 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

archiwalnego), które zostały zrewitalizowane, zachowane, 
zabezpieczone na wypadek zagrożeń, zdigitalizowane, 
zrewaloryzowane, poddane konserwacji, renowacji, restauracji.   

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

3. 
Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem 

szt. produkt kluczowy - 

Liczba instytucji kultury, które otrzymały wsparcie na budowę, 
rozbudowę, modernizację obiektów lub zakup wyposażenia. 
Instytucja kultury – zakład o charakterze publicznym zajmujący się 
upowszechnianiem kultury, może być zarówno państwowy jak  
i samorządowy.  

Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja 
filmowa, muzeum, biblioteka, opera, operetka, filharmonia, 
orkiestra, dom kultury, ognisko artystyczne, galeria sztuki, ośrodek 
badań i dokumentacji. Zasady organizacji instytucji kultury reguluje 
ustawa z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.   

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

4. 
Liczba wspartych obiektów 
dziedzictwa kulturowego 

szt. produkt kluczowy - 
Do uzupełnienia po opublikowaniu definicji przez Ministerstwo 
Rozwoju 

5. 
Liczba szkół i uczelni artystycznych 
objętych wsparciem 

szt. produkt kluczowy - 

Liczba szkół i uczelni artystycznych, które otrzymały wsparcie na 
budowę, rozbudowę, modernizację obiektów lub zakup 
wyposażenia.   

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

6. 
Liczba wspartych instytucji 
paramuzealnych 

szt. produkt kluczowy - 

Liczba instytucji paramuzealnych objętych wsparciem  
w ramach projektów. Instytucja paramuzealna - niebędąca muzeum 
jednostka organizacyjna, nienastawiona na osiąganie zysku, której 
celem jest trwała ochrona dóbr kultury, nauki i techniki oraz 
przyrody, którą uznaje się za posiadającą charakter muzealny.  
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

Zgodnie z rekomendowaną przez UNESCO klasyfikacją 
Międzynarodowej Rady ds. Muzeów instytucją paramuzealną może 
być: ogród zoologiczny (wszystkie jego formy takie, jak akwaria, 
terraria itp.), ogród botaniczny, rezerwat przyrody, pomnik historii 
(zabytek) lub inna jednostka - m.in. planetarium, miasteczko czy 
centrum nauki i techniki, a także nie będąca muzeum ekspozycja 
stała ukazująca osiągnięcia, odkrycia i ciekawostki z dziedziny 
historii, archeologii, kultury, przyrody, techniki itp. (definicja GUS).   

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

7. 
Liczba obiektów zasobów kultury 
objętych wsparciem 

szt. produkt kluczowy - 

Zasoby kultury należy rozumieć jako miejsca prezentacji dziedzictwa 
kulturowego (materialnego i niematerialnego, które należy chronić, 
twórczo wykorzystywać i upowszechniać wspierając tym samym 
możliwości kreatywne w społeczeństwie) w nowoczesny  
i dostosowany do potrzeb odbiorców sposób.  

Zasoby kultury to instytucje kultury (m.in. muzea, galerie, teatry, 
filharmonie, biblioteki, centra kultury) i szkolnictwa artystycznego. 
W ramach wskaźnika ujęta zostanie liczba obiektów stanowiących 
zasoby kultury, które zostały wybudowane, rozbudowane, 
zmodernizowane lub wyposażone w wyniku dofinansowanej 
inwestycji (występowanie łącznie kilku typów prac nie powoduje 
powielania miernika). Jako obiekt traktuje się budynek lub budowlę 
w rozumieniu prawa budowlanego.   

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 



Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu            
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura RPO WO 2014-2020 

sierpień 2016 r. 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

8. 

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

odwiedzin
y/rok 

rezultat kluczowy 
Common 
Indicator 

Szacowany ex-ante wzrost liczby odwiedzin danego miejsca w rok 
po zakończeniu projektu. Ważny dla miejsc podlegających 
działaniom zwiększającym jakość, które mają przyciągać  
i obsługiwać gości w ramach zrównoważonej turystyki. Obejmuje 
miejsca z wcześniejszą działalnością turystyczną lub bez (np. parki 
narodowe lub budynki zamienione w muzeum). Jeden odwiedzający 
może wykonać wiele wizyt; grupa zwiedzających liczona jest jak 
wielu indywidualnych odwiedzających.  

9. 
Liczba uczniów lub studentów 
korzystających z infrastruktury 
dydaktycznej objętej wsparciem 

osoby/ 
rok 

rezultat kluczowy - 

Liczba uczniów lub studentów, którzy korzystają  
z infrastruktury lub wyposażenia na potrzeby dydaktyki, 
dostarczonych w wyniku realizacji projektów.  

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

9a. 

Liczba uczniów lub studentów 
korzystających z infrastruktury 
dydaktycznej objętej wsparciem 
- kobiety 

osoby/ 
rok 

rezultat kluczowy - 

9b. 

Liczba uczniów lub studentów 
korzystających z infrastruktury 
dydaktycznej objętej wsparciem 
- mężczyźni 

osoby/ 
rok 

rezultat kluczowy - 

10. 
Liczba zrealizowanych imprez 
kulturalnych 

szt. rezultat kluczowy - 

Liczba imprez (imprezy kulturalne, artystyczne, interdyscyplinarne, 
wystawy, etc.), które zostały zorganizowane przez instytucje, które 
otrzymały wsparcie.  

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

11. 
Liczba osób korzystających  
z obiektów zasobów kultury 
objętych wsparciem 

osoby/ 
rok 

rezultat kluczowy - 

Liczba osób, które uczestniczyły w wydarzeniach odbywających się 
w danym obiekcie będącym przedmiotem projektu i stanowiących 
ofertę programową danej instytucji. Wskaźnik obejmuje m.in.: 
zwiedzających muzea, galerie, słuchaczy filharmonii, widzów  
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Rodzaj 

wskaźnika 

Typ 

wskaźnika 
Inne uwagi Definicja 

w teatrach, korzystających z zasobów bibliotek, uczestników 
prowadzonych w obiekcie zajęć i warsztatów z zakresu edukacji 
kulturalnej i artystycznej (w tym korzystających w sposób stały tj. 
uczniów / studentów szkół i uczelni artystycznych), uczestników 
organizowanych w obiekcie imprez, spotkań, happeningów  
o charakterze kulturalnym.   

Zakres wsparcia zgodny z UP i zapisami linii demarkacyjnej dla PI 6.3. 

 

UWAGA: 
Dla wskaźników Common Indicators1 przedstawione definicje są roboczym tłumaczeniem IZ RPO WO 2014-2020. Oryginalne definicje (w języku angielskim) znajdują się  
w dokumencie The programming period 2014-2020. Guidance document on monitoring and evaluation. European Cohesion Fund. European Regional Development Fund. 
Concepts and Recommendations. March 2014, dostępnym na stronie internetowej Komisji Europejskiej:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/guidance/#1 

                                                           
1 Są to wskaźniki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 13 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.  

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/guidance/#1

