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Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu 
 

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

 
 

L.p. 
Typ 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 
Definicja 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

1.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami 

[szt.] 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów, które w wyniku realizacji zaopatrzono  

w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne 

udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier 

architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów 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 podawać 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.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla 

osób z niepełnosprawnościami 

[szt.] 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę projektów, w których w wyniku realizacji 

wprowadzono racjonalne usprawnienia, tj. 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 
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korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich 

wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami1. Wybór wskaźnika 

dot. finansowania racjonalnych usprawnień powoduje konieczność   

wskazania również wskaźnika: „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami”. 

Przykłady racjonalnych usprawnień: dostosowanie architektoniczne 

budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa 

tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe 

oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i 

wypukłych celem właściwego oznakowania odpowiednio dla osób 

niewidomych i słabowidzących itp.). 

3.  
Kluczowy 

WLWK 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

[szt.] 

szt. 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, 

zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information and 

Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/ 

produkcji, gromadzenia/ przechowywania, przesyłania, przetwarzania i 

rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem 

technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz 

wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń 

telekomunikacyjnych i informatycznych. 

 

W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku 

należy ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez 

partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z 

podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej 

działalności narzędzia TIK. 

4.  
Kluczowy 

WLWK 

Liczba wspartych form ochrony 

przyrody [szt.] 
szt. 

Wskaźnik określa liczbę parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, 

obszarów chronionego krajobrazu i innych form ochrony przyrody, które 

otrzymały wsparcie w ramach projektu. 

                                                
1 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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5.  
Kluczowy 

WLWK 

Liczba siedlisk/zbiorowisk 

roślinnych objętych projektem 

[szt.] 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę siedlisk objętych ochroną, na których przywrócono 

właściwy stan funkcjonowania dzięki wdrożonej w ramach programu 

interwencji.  

Projekty mogą być realizowane zarówno na obszarach parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na  obszarach 

Natura 2000), a także w parkach miejskich i ekoparkach. Projekty muszą 

przyczyniać się do poprawy stanu ochrony gatunków, siedlisk lub 

ekosystemów różnorodności biologicznej. 

6.  
Kluczowy 

WLWK 

Długość utworzonych szlaków 

turystycznych [km] 
km 

Wskaźnik określa długość utworzonych szlaków turystycznych na obszarach 

cennych przyrodniczo. Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa 

służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami 

(symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają 

bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie 

umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach 

pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe 

zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze 

względów przyrodniczych na terenach chronionych).  

Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych:  

 piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze  

i dydaktyczne,  

 narciarskie,  

 rowerowe,  

 kajakowe,  

 jeździeckie.  

Definicja na podstawie: „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK”. 

7.  
Kluczowy 

WLWK 

Długość odnowionych szlaków 

turystycznych [km] 
km 

Wskaźnik określa długość odnowionych szlaków turystycznych na obszarach 

cennych przyrodniczo. Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa 

służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami 

(symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają 

bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie 

umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach 
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pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe 

zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze 

względów przyrodniczych na terenach chronionych).  

Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych:  

 piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze  

i dydaktyczne,  

 narciarskie,  

 rowerowe,  

 kajakowe,  

 jeździeckie.  

Definicja na podstawie: „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych PTTK”. 

8.  
Kluczowy 

WLWK 

Liczba opracowanych 

dokumentów planistycznych 

z zakresu ochrony przyrody 

[szt.] 

szt. 
Liczba dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody, które zostały 

opracowane w ramach projektu.   

9.  
Kluczowy 

WLWK 

Liczba ośrodków prowadzących 

działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej objętych 

wsparciem [szt.] 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej, które otrzymały wsparcie w ramach projektu na 

przebudowę, rozbudowę, modernizację i doposażenie.  

1.  
Specyficzny 

dla projektu* 

Liczba wybudowanych, 

rozbudowanych, 

przebudowanych centrów 

ochrony różnorodności 

biologicznej [szt.] 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, 

doposażonych centrów ochrony różnorodności biologicznej  w ramach 

projektu.  

 WSKAŹNIKI REZULTATU 

1.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) 

[EPC] 

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 
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2.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) – 

kobiety [EPC] 

EPC 

realizacji projektu, np. u właściciela lokalu gastronomicznego 

funkcjonującego w strefie oddziaływania 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 (EPC2). 

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. 

3.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) –

mężczyźni [EPC] 

EPC 

4.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba utrzymanych miejsc 

pracy [EPC] 
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 jw. na tzw. ekwiwalent 

pełnego czasu pracy (EPC).  

 

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. 

5.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba utrzymanych miejsc 

pracy – kobiety [EPC] 
EPC 

6.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba utrzymanych miejsc 

pracy – mężczyźni [EPC] 
EPC 

7.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy – pozostałe formy 

[EPC] 

EPC 

Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji 

projektu, które nie spełniają definicji określonych dla pozostałych wskaźników 

dot. miejsc pracy. 

Wskaźnik 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. Liczba etatów wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie 

pełnego czasu pracy (EPC).  

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. 

8.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy – pozostałe formy 

– kobiety [EPC] 

EPC 

9.  
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych 

miejsc pracy – pozostałe formy 

– mężczyźni [EPC] 

EPC 

                                                
2 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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10.  
Kluczowy 

WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] 

EPC 

Wskaźnik dotyczy etatów w pełnym wymiarze czasu pracy utworzonych 

bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Należy podać docelową 

zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy 

od zakończenia realizacji projektu (utworzonych jako bezpośredni skutek 

zakończenia projektu). 

Nie są tu liczone miejsca pracy utworzone w celu wdrożenia projektu.  

Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia oraz stażystów). 

Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent 

pełnego czasu pracy. 

Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu 

pracy (EPC2).  

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu 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. 

 

Przykład: 

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca planuje utworzyć dodatkowe 

2 etaty oraz zatrudnić 1 osobę na umowę zlecenia. 

  

Wartość wskaźnika wynosi: 2 EPC. 

11.  
Kluczowy 

WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach - kobiety 

[EPC] 

EPC 

12.  
Kluczowy 

WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach - mężczyźni 

[EPC] 

EPC 

13.  
Kluczowy 

WLWK 

Powierzchnia siedlisk 

wspieranych w celu uzyskania 

lepszego statusu ochrony [ha] 

(CI 23) 

ha 

Wskaźnik określa powierzchnię odrestaurowanych lub utworzonych 

obszarów, mających na celu poprawę stanu ochrony zagrożonych gatunków. 

Działania mogą być przeprowadzane zarówno w jak i poza obszarami Natura 

2000, jeżeli mają zdolność poprawy stanu ochrony gatunków, siedlisk 

celowych lub ekosystemów dla różnorodności biologicznej i świadczenia 

usług ekosystemowych.  
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14.  
Kluczowy 

WLWK 

Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych 

wsparciem miejscach 

należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje 

turystyczne [odwiedziny/rok] 

(CI 9) 

odwiedziny 

/rok 

Wskaźnik określa wzrost ilości osób odwiedzających dane miejsce/ miejsca 

dziedzictwa naturalnego, które w wyniku bezpośredniej realizacji projektu 

zwiększyło swoją atrakcyjność. 

Wartością wskaźnika jest różnica pomiędzy: łączną liczbą osób 

korzystających z usług / oferty w miejscu objętym wsparciem z programu w 

okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu a łączną liczbą osób 

korzystających z usług / oferty w tymże obiekcie, na dzień rozpoczęcia 

realizacji projektu czyli przed otrzymaniem wsparcia  

z programu. 

1.  
Specyficzny 

dla projektu* 

Liczba gatunków objętych 

działaniami ochronnymi [szt.] 
szt. 

Wskaźnik określa liczbę gatunków na obszarze objętym działaniami 

ochronnymi, które objęto działaniami ochronnymi w wyniku realizacji projektu.  

Należy uwzględnić wyłącznie gatunki wymienione w rozporządzeniach: 

Ministra Środowiska: z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin; 

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, lub ich 

siedlisk. 

2.  
Specyficzny 

dla projektu* 

Powierzchnia terenów 

chronionych, dla których 

opracowano dokumenty 

planistyczne z zakresu ochrony 

przyrody [ha] 

ha 
Powierzchnia terenów chronionych, dla których w ramach projektu 

opracowano dokumenty planistyczne z zakresu ochrony przyrody. 

3.  
Specyficzny 

dla projektu* 

Liczba osób objętych edukacją 

ekologiczną w ośrodkach 

edukacji ekologicznej [os.] 

os. 

Wskaźnik określa liczbę osób objętych weryfikowalnymi formami edukacji 

ekologicznej w istniejących ośrodkach edukacji ekologicznej w ciągu 12 

miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.  

 
* IZ dopuszcza stosowanie na poziomie projektu, wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu, określonych przez 
Wnioskodawcę(wskaźniki specyficzne dla projektu). Wskaźniki specyficzne dla projektu podlegają monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie projektu 
z uwagi na ograniczoną możliwość ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami.  
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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 wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu właściwe dla zakresu projektu. 
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 jakościowej projektu. 

6. Wskaźniki kluczowe są opisane 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 naborem w ramach działania 5.2 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. 
 


