
 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu 
 

 

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.4 Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

L.p. 
Typ 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

Jednost
ka 

miary 
DEFINICJA 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

1. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba zabytków 
nieruchomych objętych 
wsparciem 

[szt.] 

Liczba nieruchomych obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub 
objętych inną formą ochrony), które zostały zachowane, zabezpieczone na wypadek 
zagrożeń, zrewaloryzowane, zostały poddane konserwacji, renowacji, restauracji, 
robotom budowlanym, jak i adaptacji na cele kulturalne.   
Pojęcie zabytku nieruchomego należy rozumieć zgodnie z ustawą o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami.  

Jeżeli przedmiotem projektu jest zespół nieruchomości będący zabytkiem, to do 
wartości wskaźnika należy wliczyć każdą nieruchomość objętą projektem oddzielnie. 
Innymi słowy, jako obiekt traktuje się budynek lub budowlę w rozumieniu prawa 
budowlanego.   

2. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba zabytków ruchomych 
objętych wsparciem [szt] 

Liczba zabytków ruchomych (ujętych w rejestrze zabytków lub objętych inną formą 
ochrony, np. wpisanych do inwentarzy muzealnych), które zostały zachowane, 
zabezpieczone na wypadek zagrożeń, zrewaloryzowane, poddane konserwacji, 
renowacji, restauracji.   
Pojęcie zabytku ruchomego należy rozumieć zgodnie z ustawą o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami.  

Jeżeli przedmiotem projektu jest zespół rzeczy ruchomych będący zabytkiem, to do 
wartości wskaźnika należy wliczyć każdą rzecz objętą projektem oddzielnie. 

3. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem [szt] 

Liczba instytucji kultury, które otrzymały wsparcie na rozbudowę, przebudowę, 
zabezpieczenie na wypadek zagrożeń lub zakup wyposażenia obiektów. Instytucja 
kultury to zakład o charakterze publicznym zajmujący się upowszechnianiem kultury. 
Przybiera różne formy organizacji, np. teatr, kino, instytucja filmowa, muzeum, 
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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.   
 
W przypadku, gdy przedmiotem projektu jest instytucja kultury mieszcząca się  
w obiekcie zabytkowym, to wówczas zawsze należy zastosować niniejszy wskaźnik, 
natomiast zastosowanie wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 
uzależnione jest od zakresu prac w ramach projektu – jeżeli przedmiotem projektu jest 
zachowanie, zabezpieczenie na wypadek zagrożeń, roboty budowlane, poddanie 
konserwacji, renowacji czy restauracji tego obiektu to należy zastosować wskaźnik 
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem. Jeżeli w projekcie nie występują 
powyższe prace (projekt dotyczy np. ekspozycji muzealnej w tym obiekcie), to wówczas 
nie należy stosować wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem. 
 

4. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba obiektów zasobów 
kultury objętych wsparciem [szt] 

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). W ramach wskaźnika ujęta zostanie liczba obiektów stanowiących 
zasoby kultury, które zostały rozbudowane, przebudowane wyposażone lub 
zabezpieczone na wypadek zagrożeń w wyniku dofinansowania inwestycji 
(występowanie łącznie kilku typów prac nie powoduje powielania miernika).  
Jako obiekt traktuje się budynek lub budowlę w rozumieniu prawa budowlanego.  
Najczęściej wskaźnik będzie zatem tożsamy ze wskaźnikiem Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem. Jeżeli jednak dana instytucja kultury dysponuje kilkoma obiektami, 
to wartość wskaźnika Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem będzie 
reprezentować tyle obiektów, ile jest przedmiotem projektu, podczas gdy wskaźnik 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem będzie miał wartość 1. 
 
Należy stosować analogiczne wskazówki, jak dla wskaźnika Liczba instytucji kultury 
objętych wsparciem co do celowości zastosowania wskaźnika Liczba zabytków 
nieruchomych objętych wsparciem. 
 

5. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba wspartych instytucji 
paramuzealnych  

[szt] 
Liczba instytucji paramuzealnych objętych wsparciem w ramach projektów. Instytucja 
paramuzealna - niebędąca muzeum jednostka organizacyjna, nienastawiona na 
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osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, nauki i techniki oraz 
przyrody, którą uznaje się za posiadającą charakter muzealny.  
Zgodnie z rekomendowaną przez UNESCO klasyfikacją Międzynarodowej Rady ds. 
Muzeów instytucją paramuzealną może być m.in. pomnik historii (zabytek), 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. 
W przypadku instytucji paramuzealnych mieszczących się / będących zabytkiem należy 
stosować analogiczne wskazówki, jak dla wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem co do celowości zastosowania wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem (ewentualnie również Liczba zabytków ruchomych objętych 
wsparciem). 
 

 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób 
z niepełnosprawnościami. 
 

Szt. 
 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów budowlanych, które w wyniku realizacji projektu 
zaopatrzono m.in. 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. 
Przy obliczaniu wskaźnika 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. 

 
Kluczowy 
WLWK 

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

Szt. 

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. 
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, magnetofony służące do odtwarzania plików 
tekstowych: książek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób 
niedowidzących, programy dostosowane dla użytkowników komputerów z wadą wzroku 
i in. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
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 WSKAŹNIKI REZULTATU 

1. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba osób korzystających z 
obiektów zasobów kultury 
objętych wsparciem 

[osoby/ 
rok] 

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 
w teatrach, korzystających z zasobów bibliotek, uczestników prowadzonych w obiekcie 
zajęć i warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, uczestników 
organizowanych w obiekcie imprez, spotkań, happeningów o charakterze kulturalnym.  
  

2. 
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa 
kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI 9) 

[odwie-
dziny 
/rok] 

Wskaźnik reprezentuje oszacowany wzrost liczby odwiedzin w ciągu roku od 
zakończenia projektu. Dana osoba może być wliczona wielokrotnie, tj. można przyjąć w 
szacunkach pewien odsetek osób odwiedzających więcej niż 1 raz w ciągu roku.  
Należy pamiętać, iż wskaźnik dotyczy wzrostu – różnicy w liczbie odwiedzających przed 
i po zakończeniu projektu.  
Dana osoba może być wliczona wielokrotnie, tj. można przyjąć w szacunkach pewien 
odsetek osób odwiedzających więcej niż 1 raz w ciągu roku.  
W przypadku grupy każdy jej członek traktowany jest jako osobny odwiedzający. 
 

3. 
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa). 

EPC  
 
 

Wskaźnik dotyczy etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. 
Należy podać docelową zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów najpóźniej  
w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.  
Wskaźnik nie dotyczy miejsc pracy utworzonych pośrednio w wyniku realizacji projektu. 
Nie są tu także liczone miejsca pracy utworzone w celu obsługi projektu. Wskaźnik służy 
do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie 
dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia oraz stażystów). Liczba pracowników 
wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC1).  

 

4. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy. 

EPC 

Wskaźnik dotyczy liczby etatów brutto, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia,  
w ciągu 12 miesięcy 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 (EPC). 
 

5. Kluczowy Liczba nowo  utworzonych EPC Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, które nie 

                                                
1 Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego 

czasu pracy obowiązującego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umów o pracę nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności 
usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami wychowawczymi trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy). 
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WLWK miejsc pracy – pozostałe 
formy. 

spełniają definicji określonych dla pozostałych wskaźników dot. miejsc pracy. Służy do 
pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia – kontraktu, 
jak i pracujących na podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych i nie 
trwałych - np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i pozostałych 
podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, zatrudnionych bezpośrednio w efekcie 
realizacji projektu. 
 

 
 
UWAGA  

1. Planowane przedsięwzięcie należy opisać za pomocą wskaźników ustalonych dla danego naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie  
z powyższą listą.  

2. Dla każdego projektu należy wybrać przynajmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatu o wartości różnej od 0. 
3. Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich, materialnych efektów realizacji przedsięwzięcia, które można zmierzyć  konkretnymi wielkościami 

fizycznymi. Wartości uzyskanych produktów wynikać będą najczęściej z protokołów odbioru robót, dostaw i usług, inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej i innych dokumentów związanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcą. Wskaźniki produktu występują  
z dniem odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania. 

4. Rezultaty opisują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na grupy docelowe (np. beneficjenta, odbiorców ostatecznych) i otoczenie społeczno-
ekonomiczne, uzyskane bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki rezultatów są niezbędne do monitorowania efektów realizacji 
projektów i Programu.  Wartości należy podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary.  

5. Ze szczególną uwagą określić i uzasadnić należy wskaźniki rezultatu, które mają wpływ na dokonanie oceny jakościowej wniosku  
o dofinansowanie. Należy zapewnić spójność podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalności oraz załączniku nr 2 do 
wniosku - Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej projektu.  

6. Wskaźniki kluczowe są zdefiniowane w załączniku do Wytycznych MIiR w sprawie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 
na lata 2014-2020. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie doprecyzowują zamieszczone tam informacje do warunków związanych z 
konkursem w ramach działania 4.4 RPO WP 2014-2020. 

7. Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich osiągania oraz 
będzie rozliczany z ich wypełnienia.  

8. Dodatkowe informacje na temat wskaźników podano w Instrukcji wypełniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium wykonalności. 

 
 

 


