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Załącznik 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu 

Działanie 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Działanie 1.1 
Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej (CI 25) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 81 SL2014 

Działanie 1.1 
Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R 

prowadzonych przez jednostkę naukową 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
Wskaźnik zostanie 

oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Działanie 1.1 
Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R 

prowadzonych przez jednostkę naukową 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
Wskaźnik zostanie 

oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Działanie 1.1 
Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej 

infrastruktury badawczej 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
11 SL2014 

Działanie 1.1 
Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu 

wspartej infrastruktury badawczej 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
35 SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 1.1 Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 18 SL2014 

Działanie 1.1 
Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady 

inwestycyjne na działalność B+R 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 2 SL2014 

Działanie 1.1 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w 
projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) 

zł EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 10 650 000

1
 SL2014 

Działanie 1.1 
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi (CI 26) 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

                                                
1
 Wskaźniki oszacowane w RPOWP 2014-2020 w euro przeliczone zostały z zastosowaniem kursu 1 euro=3,55 zł 
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Działanie 1.1 
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-

badawczej 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Działanie 1.2 Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

22 SL2014 

Działanie 1.2 
Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu 

wspartej infrastruktury badawczej 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
57 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

19 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

9 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

14 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

5 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba uzyskanych praw z rejestracji na wzór przemysłowy szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

11 SL2014 

Działanie 1.2 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

O/K/M (CI 8) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 1.2 
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi (CI 26) 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 8 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 30 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 30 SL2014 

Działanie 1.2 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 84 662 4952 SL2014 

Działanie 1.2 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w 
projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) 

zł EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

31 330 000 SL2014 

Działanie 1.2 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w 

projekty w zakresie badań i rozwoju 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
31 330 000 SL2014 

                                                
2
 Wskaźniki oszacowane w RPOWP 2014-2020 w euro przeliczone zostały z zastosowaniem kursu 1 euro=3,55 zł 
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Działanie 1.2 Liczba realizowanych projektów B+R szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

24 SL2014 

Działanie 1.2 
Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach 

projektu, O/K/M 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 55 SL2014 

Działanie 1.2 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia 

prac B+R 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 24 SL2014 

Działanie 1.2 
Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne 

na działalność B+R 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 24 SL2014 

Działanie 1.2 
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-

badawczej 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 25 000 000 SL2014 

Działanie 1.2 Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 

nd 11 SL2014 

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Działanie 1.3 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

(CI 8) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
127 SL2014 

Działanie 1.3 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

397 SL2014 

Działanie 1.3 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

220 SL2014 

Działanie 1.3 Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

120 SL2014 

Działanie 1.3 
Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych 

produktów/procesów 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
115 300 000 SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 1.3 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia 

wyników prac B+R 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 93 SL2014 

Działanie 1.3 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 220 SL2014 

Działanie 1.3 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) 

przedsiębior
stwa 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 441 SL2014 

Działanie 1.3 Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 110 SL2014 
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Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 220 SL2014 

Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 441 SL2014 

Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 330 SL2014 

Działanie 1.3 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
253 736 250 

 
SL2014 

Działanie 1.3 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

441 SL2014 

Działanie 1.3 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w 
projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) 

zł EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

38 906 255 SL2014 

Działanie 1.3 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje (CI 3) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 111 SL2014 

Działanie 1.3 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
38 906 225 

 
SL2014 

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych 

usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez 
instytucje otoczenia biznesu 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

106 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu 

instytucji otoczenia biznesu 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
40 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 

terenach inwestycyjnych 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
10 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba przedsiębiorstw dokapitalizowanych na etapie 

inkubacji 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
30 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

O/K/M (CI 8) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Poddziałanie 1.4.2 
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 

terenach inwestycyjnych 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 15 
SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Poddziałanie 1.4.1 Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI) szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 202 SL2014 
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Poddziałanie 1.4.1 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 78,25 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 1 353 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje (CI 3) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 12 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

niefinansowe (CI 4) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 1 341 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7) 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
 

15 087 500 
SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) 

świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 31 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie 

profesjonalizacji usług 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 10 SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 

specjalistycznego 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 117 
SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 10 
SL2014 

Poddziałanie 1.4.1 
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) 

przedsiębior
stwa 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 20 

SL2014 

Poddziałanie 1.4.2 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 50,75 

SL2014 

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Działanie 1.5 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

O/K/M (CI 8) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

- - 477 SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 1.5 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) 
zł EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 21 300 000 SL2014 

Działanie 1.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 60 SL2014 

Działanie 1.5 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 60 SL2014 
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Nazwa osi 
priorytetowej: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Działanie 2.1 
Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy  
wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 2.1 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 

EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
szt. EFS Region słabiej rozwinięty 5 946 2013 7 546 SL2014 

Działanie 2.1 
Liczba pracujących, łącznie z pracującymi na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu  (CI) 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty 5 946 2 013 7 546 SL2014 

Działanie 2.1 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (CI) 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty 31% 2013 31% SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 2.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie (CI) 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 308 SL2014 

Działanie 2.1 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie (CI), w tym: 

- mężczyzn 
- kobiet 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 
6 425 
3 212 
3 213 

SL2014 

Działanie 2.1 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 3 212 SL2014 

Działanie 2.1 
Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 1 600 SL2014 

Działanie 2.1 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CI), w tym: 

- mężczyzn 
- kobiet 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty 3 947 
12 335 
6 167 
6 168 

SL2014 

Działanie 2.1 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 
programie (CI), w tym: 

- mężczyzn 
- kobiet 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 
651 
325 
326 

SL2014 
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Działanie 2.1 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 2 718 SL2014 

Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 2.2 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę 

lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty 15% 2013 15% SL2014 

Działanie 2.2 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po 
opuszczeniu programu 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty 50% 2013 50% SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 2.2 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 1 302 SL2014 

Działanie 2.2 
Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 
szt. EFS Region słabiej rozwinięty 416 1 302 SL2014 

Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju  podmiotów gospodarczych 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 2.3 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 

EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
szt. EFS Region słabiej rozwinięty 100% 2013 100% SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 2.3 
Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z 

instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 115 SL2014 
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Działanie 2.3 
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 373 SL2014 

Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 2.4 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty 78% 2013 78% SL2014 

Działanie 2.4 
Liczba mikro-,  małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki uczestnictwu w 

programie 
szt. EFS Region słabiej rozwinięty 86% 2013 86% SL2014 

Działanie 2.4 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę 

lub kontynuowały zatrudnienie 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty 61% 2013 61% SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 2.4 
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek, objętych wsparciem w programie () (CI) 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 2 424 SL2014 

Działanie 2.4 
Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz 

osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
objętych wsparciem w programie 

osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 130 SL2014 

Działanie 2.4 
Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych 

usługami rozwojowymi w programie 
szt. EFS Region słabiej rozwinięty nd 484 SL2014 

Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 2.5 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 

badania profilaktyczne 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty 30% 2013 30% SL2014 

Działanie 2.5 
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę 

lub kontynuowały zatrudnienie 
osoby EFS Region słabiej rozwinięty 61% 2013 61% SL2014 
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Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 2.5 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osoby EFS Region słabiej rozwinięty nd 3 693 SL2014 

Działanie 2.5 
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z 
punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców 
szt. EFS Region słabiej rozwinięty nd 1 SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Kompetencje i kwalifikacje 

Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Poddziałanie 
3.1.1 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
78% 2013 78% SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

100% 2013 100% SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
67% 2013 67% SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
100% 2013 100% SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
78% 2013 78% SL2014 

Poddziałanie 
3.1.3 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
78% 2013 78% SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Poddziałanie 
3.1.1 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 4 834 SL2014 
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Poddziałanie 
3.1.1 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1 655 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.1 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 506 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w 
ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 73 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 829 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w 
programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 511 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 16 436 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 165 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 
programie 

osoby 
EFS Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
3.1.3 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 400 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.3 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 100 SL2014 

Poddziałanie 
3.1.3 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 20 SL2014 

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Poddziałanie 
3.2.1 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

60% 2013 60% SL2014 

Poddziałanie 
3.2.1 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

60% 2013 60% SL2014 

Poddziałanie 
3.2.1 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

60% 2013 60% SL2014 
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Poddziałanie 
3.2.2 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
31% 2013 31% SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Poddziałanie 
3.2.1 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 3 063 SL2014 

Poddziałanie 
3.2.1 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 3 063 SL2014 

Poddziałanie 
3.2.1 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
2450 7 656 SL2014 

Poddziałanie 
3.2.2 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 
kształcenia w programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1 914 SL2014 

Działanie 3.3 Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
78% 2013 78% SL2014 

Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali 
kwalifikacje po opuszczeniu programu [własny] 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
67% 2013 67% SL2014 

Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
100% 2013 100% SL2014 

Poddziałanie 
3.3.2 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
78% 2013 78% SL2014 

Poddziałanie 
3.3.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje lub uzyskali 
kwalifikacje po opuszczeniu programu [własny] 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
67% 2013 67% SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 
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Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 

zawodowego 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 69 SL2014 

Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji i nabywania kwalifikacji w programie 

[własny] 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

11 085 34 640 SL2014 

Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 16 720 SL2014 

Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 434 SL2014 

Poddziałanie 
3.3.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 
programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
3.3.2 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 600 SL2014 

Poddziałanie 
3.3.2 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 130 SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Poprawa dostępności transportowej 

Działanie 4.1 Mobilność regionalna 
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 4.1 Nie dotyczy        

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Poddziałanie 4.1.1 
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 

transportowych 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 4 SL2014 

Poddziałanie 4.1.1 

Całkowita długość nowych dróg (CI 13): 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 4,03 SL2014 

- Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 

- Długość wybudowanych dróg powiatowych 

- Długość wybudowanych dróg gminnych 
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Poddziałanie 4.1.1 

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI 14): 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
20 131,36 SL2014 - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 

- Długość przebudowanych dróg powiatowych 

- Długość przebudowanych dróg gminnych 

Poddziałanie 4.1.1 
Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 6 
SL2014 

Poddziałanie 4.1.1 
Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących 

poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu 
drogowego  

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Poddziałanie 4.1.2 

Całkowita długość nowych dróg (CI 13): 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1,97 SL2014 

- Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 

- Długość wybudowanych dróg powiatowych 

- Długość wybudowanych dróg gminnych 

Poddziałanie 4.1.2 

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI 14): 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 0,64 SL2014 - Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 

- Długość przebudowanych dróg powiatowych 

- Długość przebudowanych dróg gminnych 

Działanie 4.2 Infrastruktura kolejowa 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 4.2 Nie dotyczy        

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 4.2 
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12) 
km EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 64 SL2014 

Działanie 4.2 
Dodatkowa zdolność przeładunkowa intermodalnych 

terminali przeładunkowych 
TEU/rok EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
10 000 

SL2014 

Działanie 4.2 
Liczba wspartych intermodalnych terminali 

przeładunkowych 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
1 

SL2014 

Działanie 4.2 
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 

transportowych 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie SL2014 
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Działanie 4.2 
Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 

bezpieczeństwo 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
47 

SL2014 

Działanie 4.2 Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

2 
SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Gospodarka niskoemisyjna 

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 5.1 
Produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE 

MWhe/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 85 987,84 SL2014 

Działanie 5.1 
Produkcja energii cieplnej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych 
instalacji wykorzystujących OZE 

MWht/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 21 474,46 SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 5.1 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI 34) 

tony 
równoważni

ka CO2 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 81 469 SL2014 

Działanie 5.1 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 57 SL2014 

Działanie 5.1 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 19 SL2014 

Działanie 5.1 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI 30): 

MW EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 36 SL2014 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych 

Działanie 5.1 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 40 SL2014 
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Działanie 5.1 
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji 

biokomponentów 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 5.1 
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji 

biopaliw 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie SL2014 

Działanie 5.1 
Długość nowo wybudowanych lub 

zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 
odnawialnych źródeł energii 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 5.2 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

9 153,51 SL2014 

Działanie 5.2 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

847,55 SL2014 

Działanie 5.2 
Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 

realizacji projektów 
GJ/rok EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
6472 SL2014 

Działanie 5.2 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 5.2 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 37 SL2014 

Działanie 5.2 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 12 SL2014 

Działanie 5.2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 14 SL2014 

Działanie 5.2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 
przedsiębior

stwa 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 63 SL2014 

Działanie 5.2 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI 30): 

MW EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 2,89 SL2014 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych 
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Działanie 5.2 
Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia 

poprawiły efektywność energetyczną 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 63 SL2014 

Działanie 5.2 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI 34) 

tony 
równoważni

ka  CO2 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 8 470 SL2014 

Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Poddziałanie 5.3.1 
Liczba dodatkowych użytkowników energii 

podłączonych do inteligentnych sieci (CI 33) 
użytkownicy EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 23 760 SL2014 

Poddziałanie 5.3.1 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 
późniejszym 

terminie 

SL2014 

Poddziałanie 5.3.1 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 
późniejszym 

terminie 

SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 
Liczba dodatkowych użytkowników energii 

podłączonych do inteligentnych sieci (CI 33) 
użytkownicy EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 
późniejszym 

terminie 

SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 
późniejszym 

terminie 

SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 
późniejszym 

terminie 

SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Poddziałanie 5.3.1 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych (CI 32) 
kWh/rok EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 60 227 837 SL2014 

Poddziałanie 5.3.1 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI 34) 

tony 
równoważni

kaCO2 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 14 402 SL2014 
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Poddziałanie 5.3.1 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 170 SL2014 

Poddziałanie 5.3.1 
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii (CI 31) 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 5 933 SL2014 

Poddziałanie 5.3.1 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji 
m

2
 EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Poddziałanie 5.3.1 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI 34) 

tony 
równowazni
kaCO2/rok 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 6 075 SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 71 SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 
Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii (CI 31) 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 2 502 SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 
Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji 
m

2
 EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie SL2014 

Poddziałanie 5.3.2 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie SL2014 

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Poddziałanie 5.4.1 
Liczba samochodów korzystających z miejsc 

postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 
późniejszym 

terminie 

SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 
Liczba samochodów korzystających z miejsc 

postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i 
jedź” 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 
późniejszym 

terminie 

SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Poddziałanie 5.4.1 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI 34) 

tony 
równoważni

kaCO2 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 5 606 SL2014 
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Poddziałanie 5.4.1 
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 594 SL2014 

Poddziałanie 5.4.1 
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 6 SL2014 

Poddziałanie 5.4.1 Długość wybudowanych dróg dla rowerów km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 20 SL2014 

Poddziałanie 5.4.1 
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 

obiektach „parkuj i jedź” 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 450 SL2014 

Poddziałanie 5.4.1 
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych 

obiektach „Bike&Ride” 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 20 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 
Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych (CI 34) 

tony 
równoważni

kaCO2 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 5 607 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 
Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 720 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 6 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 
Długość wybudowanych dróg dla rowerów km EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 20 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 Liczba miejsc postojowych w wybudowanych 
obiektach „parkuj i jedź” 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 50 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych 
obiektach „Bike&Ride” 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 180 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w 
oświetleniu ulicznym 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 2 474 SL2014 

Poddziałanie 5.4.2 Liczba gospodarstw domowych, w których 
zmodernizowano indywidualne źródła energii 

cieplnej lub elektrycznej 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 1 220 SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 
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Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Działanie 6.1 Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów Mg/rok EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 6.1 Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów osoby EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 6.1 
Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów (CI 17) 
tony/rok EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 15 000 SL2014 

Działanie 6.1 
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-

promocyjnych oraz informacyjnych 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 1 000 000 SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 6.1 

Liczba wspartych zakładów zagospodarowania 
odpadów: 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
1 5 SL2014 

- Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania 
odpadów 

- Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania 
odpadów 

Działanie 6.1 
Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających azbest 
Mg EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 12 058 SL2014 

Działanie 6.1 
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 9 SL2014 

Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Działanie 6.2 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę (CI 18) 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 1 053 SL2014 

Działanie 6.2 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków (CI 19) 
RLM EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 1 595 SL2014 

Działanie 6.2 Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody m3/dobę EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

6 070 
SL2014 
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Działanie 6.2 
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-

promocyjnych oraz informacyjnych 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
1 000 000 

SL2014 

Działanie 6.2 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 6.2 

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych: 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 2 SL2014 

- Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

- Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

- Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

Działanie 6.2 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
5 29 SL2014 

- Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

- Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej 

- Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej 

Działanie 6.2 

Długość sieci wodociągowej: 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 12 SL2014 

- Długość wybudowanej sieci wodociągowej 

- Długość przebudowanej sieci wodociągowej 

- Długość wyremontowanej sieci wodociągowej 

Działanie 6.2 Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 380 SL2014 

Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz  krajobrazu 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
 

Działanie 6.3 
Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania 

lepszego statusu ochrony (CI 23) 
ha EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 9 SL2014 

Działanie 6.3 
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-

promocyjnych oraz informacyjnych 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 1 000 000 SL2014 

Działanie 6.3 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) 
EPC EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Wskaźniki produktu 
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 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 6.3 Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
5 30 SL2014 

Działanie 6.3 
Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z 

zakresu ochrony przyrody 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 5 SL2014 

Działanie 6.3 

Długość szlaków turystycznych: 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 17 SL2014 - Długość utworzonych szlaków turystycznych 

- Długość odnowionych szlaków turystycznych 

Działanie 6.3 
Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie 

edukacji ekologicznej objętych wsparciem 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 15 SL2014 

Działanie 6.3 
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-
edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 3 SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Poprawa spójności społecznej 

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 7.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
31% 2013 31% SL2014 

Działanie 7.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

36% 2013 36% SL2014 

Działanie 7.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
12% 2013 12% SL2014 

Działanie 7.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
40% 2013 40% SL2014 

Wskaźniki produktu 
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 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 7.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

3352 10 474 SL2014 

Działanie 7.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie (CI) 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 315 SL2014 

Działanie 7.2 Rozwój  usług społecznych 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
0% 2014 95% SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
0% 2014 95% SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu. 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

podlega 
monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz 
usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w 

programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu 

projektu 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w 
mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po 

zakończeniu projektu 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po 

zakończeniu projektu 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
0% 2014 95% SL2014 
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Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu. 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

podlega 
monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz 
usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w 

programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu 

projektu 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w 
mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po 

zakończeniu projektu 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po 

zakończeniu projektu 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
podlega 

monitorowaniu 
SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 1 047 SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami w postaci mieszkań 

chronionych i wspomaganych w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 2 147 SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 1 100 SL2014 
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Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami w postaci mieszkań 

chronionych i wspomaganych w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym  województwa podlaskiego 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 7.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek) 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
17% 2013 17% SL2014 

Działanie 7.3 
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

105 2013 473 SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 7.3 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

1883 5 886 SL2014 

Działanie 7.3 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 462 SL2014 

Działanie 7.3 
Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej 

sfinansowanych ze środków EFS 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 



 

25 

 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 8.1 
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 50 000 SL2014 

         

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 8.1 
Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu 
informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 9 SL2014 

Działanie 8.1 
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji 

dotyczących awansu cyfrowego 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

13 88 SL2014 

Działanie 8.1 
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w 
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M 

osoby EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 3 625 SL2014 

Działanie 8.1 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 13 SL2014 

Działanie 8.1 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 59 SL2014 

Działanie 8.1 
Liczba udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych (A2A) 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 6 SL2014 

Działanie 8.1 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line 

informacje sektora publicznego 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 15 SL2014 

Działanie 8.1 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Działanie 8.1 
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych 

w instytucjach publicznych 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 9 SL2014 

Działanie 8.1 Liczba utworzonych API  szt. EFRR Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Poddziałanie 
8.2.2 

Liczba osób objętych działaniami instytucji 
popularyzujących naukę i innowacje 

osoby EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 20 000 SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 
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Poddziałanie 
8.2.1 

Liczba obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Poddziałanie 
8.2.1 

Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego szt EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 25 SL2014 

Poddziałanie 
8.2.1 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 22 SL2014 

Poddziałanie 
8.2.1 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub Infrastruktury edukacyjnej (CI 

35) 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 4 600 SL2014 

Poddziałanie 
8.2.1 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Poddziałanie 
8.2.2 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Poddziałanie 
8.2.2 

Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego szt EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 25 SL2014 

Poddziałanie 
8.2.2 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 18 SL2014 

Poddziałanie 
8.2.2 

Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i 
innowacje 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Poddziałanie 
8.2.2 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub Infrastruktury edukacyjnej (CI 

35) 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 4 400 SL2014 

Poddziałanie 
8.2.2 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie SL2014 

Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 8.3 
Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury 

objętych wsparciem 
osoby/rok EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
Wskaźnik zostanie 

oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 8.3 

Liczba zabytków objętych wsparciem: 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 64 SL2014 - Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 

- Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem 

Działanie 8.3 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 12 SL2014 
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Działanie 8.3 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI 9) 

odwiedzin
y/rok 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 11 380 SL2014 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

         

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Poddziałanie 
8.4.1 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 68 SL2014 

Poddziałanie 
8.4.1 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej zł EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 102 500 000 SL2014 

Poddziałanie 
8.4.1 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 68 SL2014 

Poddziałanie 
8.4.1 

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 
36)  

osoby EFRR Region słabiej 
rozwinięty 

nd 105 942 SL2014 

Poddziałanie 
8.4.2 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 10 SL2014 

Poddziałanie 
8.4.2 

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 10 SL2014 - Liczba przebudowanych obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji społeczno-
zawodowej 

Działanie 8.5 Rewitalizacja 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 8.5 
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
Wskaźnik zostanie 

oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

       
 

 

Wskaźniki produktu 
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 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 8.5 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 51 SL2014 

Działanie 8.5 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 51 SL2014 

Działanie 8.5 
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na 

obszarach miejskich (CI) 
m2 EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 255 000 SL2014 

Działanie 8.5 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów 
miejskich (CI 37) 

osoby EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 411 531 SL2014 

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 Nazwa 
wskaźnika 

Jednostka 
miary 

Fundusz 
Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 

Działanie 8.6 
Produkcja energii elektrycznej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWhe/ro
k 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 8.6 
Produkcja energii cieplnej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

MWht/ro
k 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 8.6 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

równoważ
nika CO2 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 8.6 
Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na 

obszarach miejskich 
m

2 
EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
Wskaźnik zostanie 

oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Działanie 8.6 
Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania 

lepszego statusu ochrony (CI 23) 
ha EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 8 SL2014 

Działanie 8.6 
Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-

promocyjnych oraz informacyjnych 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty nd nd podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.6 
Liczba dodatkowych osób korzystających z 

ulepszonego oczyszczania ścieków 
RLM EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 90 SL2014 

Działanie 8.6 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

odwiedzin
y/rok 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd nd 

Wskaźnik zostanie 
oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 
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Działanie 8.6 
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 

opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 
osoby EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd nd 
Wskaźnik zostanie 

oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 8.6 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 8.6 
Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie SL2014 

Działanie 8.6 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI 30): 

MW EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych 

Działanie 8.6 
Liczba wybudowanych instalacji do produkcji 

biokomponentów 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.6 Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.6 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 30 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 
energii 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.6 
Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 30 SL2014 

Działanie 8.6 Masa wycofanych z użytkowania i unieszkodliwionych 
wyrobów zawierających azbest 

Mg EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Działanie 8.6 
Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 30 SL2014 

Działanie 8.6 
Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 4 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych 
projektem 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 3 SL2014 

Działanie 8.6 Długość utworzonych/odnowionych szlaków 
turystycznych 

km EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 72 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie 
edukacji ekologicznej objętych wsparciem 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 7 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-
edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 8 SL2014 
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Działanie 8.6 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w 
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, O/K/M 

osoby EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 172 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3 –- dwustronna interakcja 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

2 
SL2014 

Działanie 8.6 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega monitorowaniu 
SL2014 

Działanie 8.6 Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych 
wsparciem 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

58 
SL2014 

Działanie 8.6 
Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 27 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba wybudowanych/przebudowanych  obiektów, w 
których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-

zawodowej 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 54 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 41 SL2014 

Działanie 8.6 
Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
Wskaźnik zostanie oszacowany w 

późniejszym terminie 
SL2014 

Działanie 8.6 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 
szt. EFRR 

Region słabiej 
rozwinięty 

 30 SL2014 

Działanie 8.6 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 18 SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Rozwój lokalny 

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość bazowa 
Rok  

bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 9.1 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

10 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba pracujących, łącznie z pracującymi na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
25 SL2014 
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Działanie 9.1 
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka po opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych ze EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
237 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

32 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 

po opuszczeniu programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

2010 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
28 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

49 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
1288 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
0 2014 40% SL2014 

Działanie 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
Wskaźnik zostanie oszacowany w późniejszym terminie SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
30 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba miejsc pracy utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 

instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 

usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 

usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
podlega monitorowaniu SL2014 
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Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 9.1 
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 

w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 311 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 37 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 134 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 34 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba utworzonych miejsc opieki na dziećmi w wieku 

do lat 3 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 237 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 1718 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 25 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 36 SL2014 

Działanie 9.1 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 86 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w 

programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 22 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych w programie 
osoby EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 2515 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 

zostały doposażone w programie 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 38 SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 5 360 SL2014 
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Działanie 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

Wskaźnik zostanie oszacowany w 
późniejszym terminie 

SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w 

programie 
osoby 

EFS Region słabiej 
rozwinięty 

nd 
podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 

społeczności lokalnej w programie 

osoby 

EFS Region słabiej 
rozwinięty 

nd 

podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.1 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoby 
EFS Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega monitorowaniu SL2014 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: Pomoc techniczna 

Działanie 10.1 Pomoc techniczna 

Wskaźniki rezultatu 

 
Nazwa 

wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Fundusz 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Działanie 10.1 
Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych 

w politykę spójności 
% EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

3,97% 2013 2% SL2014 

Działanie 10.1 
Średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika instytucji 

systemu wdrażania FE 
liczba EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

3,55 2013 6 SL2014 

Działanie 10.1 Odsetek wdrożonych rekomendacji operacyjnych % EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
65,75% 2014 66,00% 

System 
wdrażania 

rekomendacji 

Działanie 10.1 
Średni czas zatwierdzania projektu (od złożenia wniosku o 

dofinansowanie do podpisania umowy) 
dni EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

236,56 2013 200 SL2014 

Działanie 10.1 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów Skala 1-5 EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
4,4 2013 4,5 

Badanie 
ankietowe 

Wskaźniki produktu 

 Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana wartość 
docelowa (2023) 

Źródło 
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Działanie 10.1 
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy 

technicznej 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 21 000 SL2014 

Działanie 10.1 
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia 

stanowisk pracy 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 1 000 SL2014 

Działanie 10.1 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoba EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 5 000 SL2014 

Działanie 10.1 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 30 SL2014 

Działanie 10.1 Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 30 SL2014 

Działanie 10.1 Liczba opracowanych ekspertyz szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 50 SL2014 

Działanie 10.1 Liczba projektów objętych wsparciem szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 8 SL2014 

Działanie 10.1 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów osoba EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 10 000 SL2014 

Działanie 10.1 Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 7 SL2014 

Działanie 10.1 
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 

internetowego 
szt. EFS 

Region słabiej 
rozwinięty 

nd 4 000 000 SL2014 

 

 

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE MONITOROWANE WE WSZYSTKICH PRIORYTETATCH  INWESTYCYJNYCH CELÓW TEMATYCZNYCH 8-10 WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
wskaźnika 

Jednostk
a 

 miary 
Fundusz 

Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 
Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu SL2014 

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 

osoby EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu SL2014 

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

szt. EFS 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

 

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE MONITOROWANE WE WSZYSTKICH PRIORYTETATCH  INWESTYCYJNYCH CELÓW TEMATYCZNYCH 1-10 WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFRR 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
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Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) 

EPC EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Liczba utrzymanych miejsc pracy EPC EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy EPC EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
wskaźnika 

Jednostka 
 miary 

Fundusz 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 
Szacowana wartość docelowa (2023) Źródło 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu SL2014 

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 

osoby EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu SL2014 

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

szt. EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
nd 

podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

 


