
 
 

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu 
 

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 - 2020 
 

Lp. 
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. 
Uwaga patrz. Wytyczne w    zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w    ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

2.  
Kluczowy 
horyzontalny 

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

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 



 
[szt.] 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 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.); 
Uwaga patrz. Wytyczne w    zakresie realizacji zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet  
i mężczyzn w    ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

3.  
Kluczowy  
horyzontalny 

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. 
Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MŚP, duże 
przedsiębiorstwa, administracja publiczna, w tym jednostki samorządu 
terytorialnego, NGO, jednostki naukowe, szkoły, które będą 
wykorzystywać TIK do usprawnienia swojego działania i do 
prowadzenia relacji z innymi podmiotami. 

                                                           
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 



 
 
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 obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 
[szt.] 

szt. 

Wskaźnik dotyczy liczby wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. 

Do wartości wskaźnika nie należy wliczać obiektów małej architektury. 

Każdy obiekt może być w ramach danego projektu wliczony tylko raz. 

5.  
Kluczowy 
WLWK 
 

Długość wybudowanych dróg 
powiatowych [km] 

km 

Wskaźnik dotyczy długości wykonanego odcinka drogi powiatowej po 
nowym śladzie lub jego odbudowa i rozbudowa. Wartość wskaźnika jest 
sumą wszystkich wybudowanych odcinków dróg gminnych, bez 
względu na klasę drogi. Inwestycję prowadzącą do zmiany nawierzchni 
gruntowej na utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. 

6.  
Kluczowy 
WLWK 
 

Długość przebudowanych dróg 
powiatowych [km] 

km 

Wskaźnik dotyczy długości odcinka drogi powiatowej na którym 
przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na przebudowie. 

Inwestycję prowadzącą do zmiany nawierzchni gruntowej na 
utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. 

7.  
Kluczowy 
WLWK 
 

Długość wybudowanych dróg 
gminnych [km] 

km 

Wskaźnik dotyczy długości wykonanego odcinka drogi gminnej po 
nowym śladzie lub jego odbudowa i rozbudowa. Wartość wskaźnika jest 
sumą wszystkich wybudowanych odcinków dróg gminnych, bez 
względu na klasę drogi. Inwestycja prowadząca do zmiany nawierzchni 
gruntowej na utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. 

8.  
Kluczowy 
WLWK 
 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych [km] 

km 

Wskaźnik dotyczy długości odcinka drogi gminnej na którym 

przeprowadzone zostały prace budowlane polegające na przebudowie. 

Inwestycję prowadzącą do zmiany nawierzchni gruntowej na 

utwardzoną należy traktować jako budowę nowej drogi. 



 

9.  
Kluczowy 
WLWK 
 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją [ha] 

ha 

Wskaźnik dotyczy powierzchni obszarów objętych rewitalizacją 
w  ramach wspartych projektów. 
Do powierzchni należy uwzględnić: 

 obszar przestrzeni publicznej objętej rewitalizacją w ramach 
projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie, 

 otoczenie funkcjonalnie związane  z budynkami/obiektami, 
w których realizowana będzie rewitalizacja w ramach  projektu 
objętego wnioskiem o dofinansowanie. 

 
Dany obszar uwzględniony we wskaźniku powinien odzwierciedlać 
rzeczywistą powierzchnię objętą działaniami w ramach projektu.  
Wskaźnik należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku 
w hektarach.  

10.  
Kluczowy 
Wspólny KE 

Ludność mieszkająca na 
obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów miejskich 
[osoby] (CI 37) 

osoby 

Wskaźnik mierzy ludność2 - liczbę osób, które zamieszkują3 obszar 
miejski objęty rewitalizacją, na który będzie oddziaływać projekt.  

Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej 
gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte  
z właściwego programu rewitalizacji. 

11.  
Kluczowy 
Wspólny KE 

Otwarta przestrzeń utworzona 
lub rekultywowana na 
obszarach miejskich [m2] (CI 38) 

m2 

Powierzchnia utworzona lub zrekultywowana/zrewitalizowana, 
publicznie dostępnych obszarów na wolnym powietrzu.  
Ze wskaźnika należy wyłączyć: 
- drogi znajdujące się na danym obszarze, 
- place zabaw, obszary na terenie szkół, przedszkoli itp. 
- wszelkie tereny prywatne, (np. prywatne posesje) , komercyjne, 
budynki i obiekty budowlane zadaszone itp.. 
- obiekty publiczne, budynki użyteczności publicznej wraz z otoczeniem 
funkcjonalnie związanym, jeśli jest do nich ograniczony dostęp dla 

                                                           
2 Ludność żyjąca na obszarach objętych zintegrowanymi działaniami służącymi rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, jakich 

doświadczają obszary miejskie w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia 1301/2013 (EFRR). 
3 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.( Art. 25 KC) 



 
wszystkich użytkowników. 
Wskaźnik nie obejmuje również powierzchni liczonej we wskaźniku pn. 
Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na 
obszarach miejskich (CI 39). 

12.  
Kluczowy 
Wspólny KE 
 

Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obszarach 
miejskich [m2] (CI 39) 

m2 

Wskaźnik dotyczy budynków użyteczności publicznej lub budynków 
komercyjnych objętych wsparciem w ramach wniosku  
o dofinansowanie. 

Wskaźnik, jako przewidywaną powierzchnię użytkową budynków, 
należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w m2  
z uwzględnieniem zaokrąglenia matematycznego. 

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię 
mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach,  
z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; 
za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe (art. 1a pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 
pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się  
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie  
pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane). 

Obszar miejski – obszar gmin miejskich lub gmin miejsko-wiejskich  
w części miejskiej (miasto). 

13.  
Kluczowy 
Wspólny KE 

Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach 

Jednostki 
mieszkalne 

Wskaźnik dotyczy liczby mieszkań socjalnych  



 
miejskich [jednostki mieszkalne] 
(CI 40). 

objętych wnioskiem o dofinansowanie. 

Jednostka mieszkalna oznacza przestrzeń zamieszkałą przez jedno 

gospodarstwo domowe.  

14.  
Specyficzny dla 
projektu 

Wyremontowane budynki 
mieszkalne na obszarach 
wiejskich[jednostki mieszkalne]   

Jednostki 
mieszkalne 

Wskaźnik dotyczy liczby mieszkań socjalnych,  

objętych wnioskiem o dofinansowanie.  

Jednostka mieszkalna oznacza przestrzeń zamieszkałą przez jedno 

gospodarstwo domowe 

15.  
Specyficzny dla 
projektu 

Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obszarach  
wiejskich [m2] 

m2 

Wskaźnik dotyczy budynków użyteczności publicznej lub budynków 
komercyjnych na obszarach wiejskich, objętych wsparciem w ramach 
wniosku o dofinansowanie. 

Wskaźnik, jako przewidywaną powierzchnię użytkową. budynków, 
należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w m2  
z uwzględnieniem zaokrąglenia matematycznego. 

Obszar wiejski – obszar gmin wiejskich lub gmin miejsko-wiejskich  

w części wiejskiej. 

16.  
Specyficzny dla 
projektu 

Liczba budynków 
wielorodzinnych, w których 
przeprowadzono roboty 
budowlane dotyczące części 
wspólnych[szt] 

szt. 

Wskaźnik dotyczy liczby wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  

w których w wyniku realizacji projektu zostały przeprowadzone roboty 

budowlane. 

17.  
Specyficzny dla 
projektu 

Ludność mieszkająca na 
obszarach objętych 
zintegrowanymi strategiami 
rozwoju obszarów wiejskich 
[osoby]. 

osoby 

Wskaźnik mierzy ludność - liczbę osób, które zamieszkują4 obszar 
wiejski objęty  rewitalizacją, na który będzie oddziaływać projekt. 
Obszar rewitalizacji wskazany jest w programie rewitalizacji danej 
gminy. Dane na potrzeby wskaźnika powinny więc być zaczerpnięte  
z właściwego programu rewitalizacji. 

                                                           
4 Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.( Art. 25 KC) 



 
 

18.  
Specyficzny dla 
projektu 

Budynki publiczne lub 
komercyjne, które zostały 
przebudowane w ramach 
projektu [m2].  

m2 

Wskaźnik dotyczy budynków publicznych lub komercyjnych, które  
w wyniku realizacji projektu zostały przebudowane. 

Wskaźnik, jako powierzchnia użytkowa, należy podać z dokładnością 
do 1 miejsca po przecinku w m2 z uwzględnieniem zaokrąglenia 
matematycznego. 

19.  
Specyficzny  
dla projektu 

Długość 
wybudowanej/przebudowanej 
sieci wodociągowej[km]. 

km 

Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej 
infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu 
wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych 
usług komunalnych.  

20.  
Specyficzny  
dla projektu 

Długość 
wybudowanej/przebudowanej 
sieci kanalizacyjnej[km]. 

km 

Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej 
infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń kanalizacyjnych, 
na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu 
wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych 
usług komunalnych.  

21.  
Specyficzny  
dla projektu 

Długość 
wybudowanej/przebudowanej 
sieci ciepłowniczej[km]. 

km 

Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej 
infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń ciepłowniczych, 
na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu 
wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych 
usług komunalnych.  

22.  
Specyficzny  
dla projektu 

Długość 
wybudowanej/przebudowanej 
sieci elektrycznej[km]. 

km 

Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej 
infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń elektrycznych, na 
obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich 
obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług 
komunalnych.  

23.  
Specyficzny  
dla projektu 

Długość 
wybudowanej/przebudowanej 
sieci gazowej[km]  

km 

Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej 
infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń gazowych, na 
obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich 
obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług 
komunalnych.  

24.  Specyficzny  Długość km Wskaźnik dotyczy długości wybudowanej, przebudowanej podstawowej 



 
dla projektu wybudowanej/przebudowanej 

sieci teletechnicznej[km]. 
infrastruktury komunalnej, tj. przewodów lub urządzeń teletechnicznych, 
na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu 
wszystkich obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych 
usług komunalnych. 

25.  
Specyficzny dla 
projektu 

Liczba  systemów  poprawy 
bezpieczeństwa 
publicznego[szt]. 

szt. 

Wskaźnik dotyczy ilości systemów poprawy bezpieczeństwa 
publicznego objętego projektem. 

Przez system bezpieczeństwa publicznego należy rozumieć 
uporządkowany układ elementów,  pomiędzy  którymi  zachodzą  
określone  relacje  tworzące  pewną całość. System bezpieczeństwa 
jest  organizacyjnie,  funkcjonalnie  oraz  merytorycznie  i  prawnie  
powiązanych  we  wspólną  całość  podsystemów  dysponujących  
potencjałami zdolnymi do przeciwstawienia się zagrożeniom, 
zapewniający  trwały,  zrównoważony  i  bezpieczny  rozwój.  Podstawą  
działania  jest  tu  monitorowanie,  zapobieganie i skuteczne zwalczanie 
zagrożeń. 

26.  
Specyficzny dla 
projektu 

Liczba obiektów zabytkowych 
objętych projektem[szt]. 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów zabytkowych znajdujących się  
w rejestrze zabytków, oraz obiektów położonych  
w strefie ochrony konserwatorskiej, w których przeprowadzono roboty 
budowlane, restauratorskie i konserwatorskie.  
Pojęcie zabytku, zabytku nieruchomego, prace restauratorskie oraz 
prace konserwatorskie, 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.   

27.  
Specyficzny  
dla projektu 

Liczba zakupionego sprzętu  
i wyposażenia[szt]. 

szt. 

Wskaźnik dotyczy liczby zakupionego w wyniku realizacji projektu, 
sprzętu oraz wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka 
będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną. 
Wartość wskaźnika powinna być zgodna z liczbą sztuk wyposażenia 
wskazaną w specyfikacji dostaw i usług. 



 

28.  
Specyficzny  
dla projektu 

Powierzchnia przewidywana do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej[m2]. 

m2 

We wskaźniku należy  uwzględnić powierzchnię już istniejącego 

budynku/obiektu lub nowego budynku/obiektu udostępnioną pod 

działalność gospodarczą w wyniku realizacji projektu.  

W przypadku zagospodarowywania powierzchni działki np. poprzez 

wyburzenie budynku, a na odnowionym w ten sposób terenie budowie 

np. nowego budynku/obiektu, we wskaźniku należy uwzględnić 

powierzchnię obszaru odnowionego służącą prowadzeniu działalności 

gospodarczej. W jej ramach można uwzględnić powierzchnię, na której 

znajduje się nowy budynek/obiekt lub jego część udostępnioną 

podmiotom gospodarczym (w sytuacji, gdy budynek/obiekt jedynie 

w części udostępniany jest podmiotom gospodarczym, a pozostała jego 

część wykorzystywana jest do innych celów np. kulturalnych). 

W przypadku niezabudowanej przestrzeni publicznej należy uwzględnić 

przewidywaną powierzchnię na której prowadzona będzie działalność 

gospodarcza. 

Przewidywane powierzchnie przeznaczone do celów działalności 

gospodarczej należy sumować.  

Wskaźnik należy podać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku w m2  

z uwzględnieniem zaokrąglenia matematycznego. 

29.  
Specyficzny  
dla projektu 

Liczba obiektów objętych 
wsparciem o poprawionej 
wydajności efektywności 
energetycznej budynku[szt]. 
 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów objętych wsparciem w wyniku 

projektu, w których, w ramach robót budowlanych przewidziano 

realizację robót termomodernizacyjnych. 

 
 

WSKAŹNIKI REZULTATU 



 
Należy mieć na uwadze utrzymanie wartości wskaźników rezultatu wymaganym w okresie trwałości. 

1.  
Kluczowy 
Wspólny KE 

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 (EPC)5.  
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. 
 
Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS 
DRA oraz umów o pracę. 

2.  
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach 
- kobiety [EPC] 

EPC 

3.  
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach 
- mężczyźni [EPC] 

EPC 

4.  
Kluczowy 
WLWK 

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 

                                                           
5 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). 



 
 utworzonych pośrednio w wyniku 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 EPC. 
Należy wybrać wszystkie trzy wskaźniki, a nie jedynie ten odnoszący  
się w do wartości ogółem. 
 
Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. 
 
Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS 
DRA oraz umów o pracę. 

5.  
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa) – 
kobiety [EPC] 
 

EPC 

6.  
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych podmiotach 
(innych niż przedsiębiorstwa) – 
mężczyźni [EPC] 
 

EPC 

7.  
Kluczowy 
WLWK 

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. 
 
Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS 
DRA oraz umów o pracę. 

8.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy – kobiety [EPC] 

EPC 

9.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy – mężczyźni [EPC] 

EPC 

10.  
Kluczowy 
WLWK 

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, 

11.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy – pozostałe formy 
– kobiety [EPC] 

EPC 

12.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy – pozostałe formy 

EPC 



 
– mężczyźni [EPC] 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. 
 
Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS 
DRA oraz umów o pracę. 

13.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba przedsiębiorstw 
ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach 
[szt.] 

szt. 

Wskaźnik dotyczy liczby przedsiębiorstw6, ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach.  

Moment ulokowania się przedsiębiorstw nie może być wcześniejszy niż 

moment zakończenia projektu, toteż do wartości wskaźnika należy 

wliczać przedsiębiorstwa, które rozpoczęły bądź przeniosły swoją 

działalność na teren wsparty (objęty rewitalizacją) po zakończeniu 

realizacji projektu. 

Obszar zrewitalizowany odnosi się wyłącznie do obszaru objętego 

wsparciem w ramach projektu. 

Do wskaźnika nie należy wliczać przedsiębiorstw istniejących na danym 

obszarze przed rozpoczęciem wsparcia. 

14.  
Specyficzny dla 
projektu 

Liczba osób korzystających  
z wyremontowanych/ 
przebudowanych budynków 
mieszkalnych[os]. 

osoby 

Przewidywana ilość mieszkańców wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych,  których  części  wspólne zostały  wyremontowane/ 

przebudowane w ramach projektu. 

W przedmiotowym wskaźniku, każdą osobę należy wykazać tylko jeden 

raz. 

                                                           
6 Przedsiębiorstwo należy  rozumieć jako podmiot   gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez  rynek,  w  celu  osiągnięcia zysku.  Przedsiębiorstwa  

mogą przyjmować  różne  formy    prawne  (osoba  fizyczna  wykonująca działalność gospodarczą, spółki, itp.). 



 

15.  
Specyficzny dla 
projektu 

Liczba osób korzystających  

z budynków/obiektów objętych 

projektem[os]. 
osoby 

Przewidywana   liczba  osób  korzystających  z budynków/obiektów 

objętych projektem, które w wyniku realizacji projektu zostały 

wybudowane/przebudowane/wyremontowane w celu przywrócenia i/lub 

nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych, turystycznych lub rekreacyjnych. 

Jako bazę do ustalenia wartości wskaźnika można uwzględnić dane 
wynikające z LPR/GPR. 

16.  
Specyficzny dla 
projektu 

Liczba  osób  korzystających  z  
rewitalizowanych  obszarów  
przestrzeni publicznej[os]. 

osoby 

Liczba osób zamieszkałych obszar rewitalizowany, na którym 
realizowany jest projekt.  

 

 
 
 
* IZ może dopuścić stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu, określonych 
przez beneficjenta (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. 
 
 
 
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. 
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 (mieszkańców, użytkowników, turystów itp.) i otoczenie 
społeczno-ekonomiczne, uzyskany 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 należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich 
osiągania oraz będzie rozliczany z ich wypełnienia. 

7. Wskaźniki kluczowe są zdefiniowane w załączniku do Wytycznych MIiR w sprawie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

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

 


