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ZAŁĄCZNIK I
Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności – art. 7 ust. 11
Tabela 1: Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla EFRR (cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” i Interreg) oraz Funduszu Spójności**
Cel polityki

Produkty

Rezultaty

(1)

(2)
RCO201 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym: mikro, małe,
średnie, duże)*
RCO 02 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w postaci dotacji*
RCO 03 – Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z instrumentów
finansowych*
RCO 04 – Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe*
RCO 05 – Start-upy objęte wsparciem*
RCO 06 – Naukowcy pracujący we wspieranych obiektach
badawczych
RCO 07 – Ośrodki badawcze uczestniczące we wspólnych
projektach badawczych
RCO 08 – Nominalna wartość sprzętu na potrzeby badań
naukowych i innowacji
RCO 10 – Przedsiębiorstwa współpracujące z ośrodkami
badawczymi
RCO 96 – Międzyregionalne inwestycje w projekty UE*

(3)

1. Bardziej
inteligentna
Europa dzięki
wspieraniu
innowacyjnej
i inteligentnej
transformacji
gospodarczej
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RCR301 – Miejsca pracy utworzone we wspieranych podmiotach*
RCR 02 – Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne (w tym: dotacje,
instrumenty finansowe)*
RCR 03 – MŚP wprowadzające innowacje produktowe lub procesowe*
RCR 04 – MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne*
RCR 05 – MŚP wprowadzające innowacje wewnątrz przedsiębiorstwa*
RCR 06 – Wnioski patentowe złożone do Europejskiego Urzędu Patentowego*
RCR 07 – Wnioski w zakresie znaków towarowych oraz wzorów i modeli*
RCR 08 – Wspólne publikacje publiczno-prywatne

RCO 12 – Przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie na digitalizację
produktów i usług
RCO 13 – Usługi i produkty cyfrowe opracowywane dla
przedsiębiorstw
RCO 14 – Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na
opracowywanie usług i aplikacji cyfrowych

RCR 11 – Użytkownicy nowych publicznych usług i aplikacji cyfrowych*
RCR 12 – Użytkownicy nowych produktów, usług i aplikacji cyfrowych
opracowanych przez przedsiębiorstwa*
RCR 13 – Przedsiębiorstwa osiągające wysoką intensywność cyfrową*
RCR 14 – Przedsiębiorstwa korzystające z publicznych usług cyfrowych*

RCO 15 – Wytworzona zdolność inkubacji przedsiębiorstw*

RCR 16 – Wspierane przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu*

Do stosowania w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” i Interreg zgodnie z art. [12 ust. 1] akapit drugi lit. a) oraz art. [36 ust. 2] lit. b) [przekazywanie danych]
rozporządzenia (UE) [nowe RWP], w odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” zgodnie z art. [17 ust. 3] lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) [nowe RWP] oraz
w odniesieniu do Interreg zgodnie z art. 17 ust. 4 lit. e) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej].
RCO: Wspólny wskaźnik produktu w ramach polityki regionalnej.
RCR: Wspólny wskaźnik rezultatu w ramach polityki regionalnej.
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RCR 17 – Przedsiębiorstwa utrzymujące się na rynku od 3 lat*
RCR 18 – MŚP korzystające z usług inkubatora przedsiębiorczości jeden rok po jego
utworzeniu
RCR 19 – Przedsiębiorstwa o wyższym obrocie
RCR 25 – Wartość dodana na 1 pracownika we wspieranych MŚP*
RCR 24 – MŚP korzystające z działań na rzecz rozwoju umiejętności realizowanych
przez ekosystem lokalny/regionalny
RCR 97 – Uczestnicy programów przygotowania zawodowego wspieranych w MŚP
RCR 98 – Pracownicy MŚP kończący ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe
(według rodzaju umiejętności: techniczne, zarządzanie, przedsiębiorczość,
ekologiczne, inne)
RCR 99 – Pracownicy MŚP kończący alternatywne szkolenie w zakresie usług
opartych na wiedzy (KISA) (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarządzanie,
przedsiębiorczość, ekologiczne, inne)

RCO 16 – Podmioty uczestniczące w procesie przedsiębiorczego
odkrywania
RCO 17 – Inwestycje w ekosystemy regionalne/lokalne w celu
rozwoju umiejętności
RCO 101 – MŚP inwestujące w rozwój umiejętności
RCO 102 – MŚP inwestujące w systemy zarządzania szkoleniami*

RCR 100 – Pracownicy MŚP kończący formalne szkolenie w zakresie rozwoju
umiejętności (KISA) (według rodzaju umiejętności: techniczne, zarządzanie,
przedsiębiorczość, ekologiczne, inne)*

2. Bardziej
przyjazna dla
środowiska,
niskoemisyjna
Europa dzięki
promowaniu
czystej
i sprawiedliwej
transformacji
energetyki,
zielonych
i niebieskich
inwestycji,
gospodarki
o obiegu
zamkniętym,
przystosowania
się do zmiany

RCO 18 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na
poprawę charakterystyki energetycznej budynku lub mieszkania
RCO 19 – Budynki publiczne otrzymujące wsparcie na poprawę
charakterystyki energetycznej
RCO 20 – Nowo wybudowane lub zmodernizowane linie systemu
ciepłowniczego

RCR 26 – Roczne zużycie energii końcowej (w tym: w budynkach mieszkalnych,
w prywatnych budynkach niemieszkalnych, w publicznych budynkach
niemieszkalnych)
RCR 27 – Gospodarstwa domowe, które dokonały poprawy charakterystyki
energetycznej budynku lub mieszkania
RCR 28 – Budynki o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (w tym:
mieszkalne, prywatne niemieszkalne, publiczne niemieszkalne)
RCR 29 – Szacowana emisja gazów cieplarnianych*
RCR 30 – Przedsiębiorstwa, które dokonały poprawy charakterystyki energetycznej

RCO 22 – Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w
tym: energii elektrycznej, energii cieplnej)
RCO 97 – Liczba wspieranych społeczności energetycznych
i społeczności opartych na energii odnawialnej*

RCR 31 – Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna,
energia cieplna)
RCR 32 Energia odnawialna: zdolność wytwórcza przyłączona do sieci (operacyjna)*

RCO 23 – Cyfrowe systemy zarządzania inteligentnymi sieciami
RCO 98 – Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie w celu
korzystania z inteligentnych sieci

RCR 33 – Użytkownicy podłączeni do inteligentnych sieci
RCR 34 – Realizacja projektów inteligentnych sieci
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klimatu oraz
zapobiegania
ryzyku
i zarządzania
ryzykiem

RCO 24 – Nowe lub zmodernizowane systemy monitorowania,
gotowości, ostrzegania i reagowania w kontekście klęsk
żywiołowych*
RCO 25 – Umocnienia nadbrzeży morskich, brzegów rzek i jezior
oraz zabezpieczenia przed osunięciami ziemi nowo wybudowane
lub wzmocnione w celu ochrony ludzi, mienia i środowiska
naturalnego
RCO 26 – Zielona infrastruktura wybudowana w celu adaptacji do
zmiany klimatu
RCO 27 – Krajowe / regionalne / lokalne strategie adaptacji do
zmiany klimatu
RCO 28 – Obszary objęte środkami ochrony przed pożarami lasów

RCR 35 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej
RCR 36 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów
RCR 37 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami
żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i pożarów lasów)
RCR 96 – Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed ryzykiem
naturalnym niezwiązanym z klimatem oraz ryzykiem związanym z działalnością
człowieka*
RCR 38 – Szacowany średni czas reakcji na klęskę żywiołową*

RCO 30 – Długość nowych lub zmodernizowanych linii
wodociągowych dla gospodarstw domowych
RCO 31 – Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
linii kanalizacyjnych
RCO 32 – Zdolność nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
instalacji oczyszczania ścieków

RCR 41 – Ludność przyłączona do zmodernizowanych instalacji wodociągowych
RCR 42 – Ludność przyłączona do instalacji oczyszczania ścieków co najmniej II
stopnia
RCR 43 – Straty wody
RCR 44 – Ścieki prawidłowo oczyszczane

RCO 34 – Dodatkowe zdolności w zakresie recyklingu odpadów

RCR 46 – Ludność obsługiwana przez instalacje recyklingu odpadów i małe systemy
gospodarowania odpadami
RCR 47 – Odpady poddane recyklingowi
RCR 48 – Odpady poddane recyklingowi wykorzystywane jako surowce
RCR 49 – Odpady odzyskane

RCO 36 – Powierzchnia wspieranej zielonej infrastruktury na
obszarach miejskich
RCO 37 – Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami
ochrony i odtworzenia zgodnie z priorytetowymi ramami działania
RCO 99 – Powierzchnia poza obszarami Natura 2000 objęta
środkami ochrony i odtworzenia
RCO 38 – Powierzchnia wspieranych zrekultywowanych gruntów
RCO 39 – Zainstalowane systemy monitorowania zanieczyszczenia
powietrza

RCR 50 – Ludność odnosząca korzyści ze środków na rzecz jakości powietrza
RCR 95 – Ludność mająca dostęp do nowej lub zmodernizowanej zielonej
infrastruktury na obszarach miejskich
RCR 51 – Ludność odnosząca korzyści ze środków redukcji hałasu
RCR 52 – Tereny zrekultywowane wykorzystywane jako tereny zielone, pod budowę
mieszkań socjalnych lub pod działalność gospodarczą lub społeczną
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3. Lepiej połączona
Europa dzięki
zwiększeniu
mobilności
i udoskonaleniu
regionalnych
połączeń
teleinformatycznych
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RCO 41 – Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte
szerokopasmowym dostępem do sieci o bardzo wysokiej
przepustowości
RCO 42 – Dodatkowe przedsiębiorstwa objęte szerokopasmowym
dostępem do sieci o bardzo wysokiej przepustowości
RCO 43 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – TEN-T4
RCO 44 – Długość nowych dróg objętych wsparciem – inne
RCO 45 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych
– TEN-T
RCO 46 – Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych
– inne
RCO 47 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem
– TEN-T
RCO 48 – Długość nowych linii kolejowych objętych wsparciem
– inne
RCO 49 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub
zmodernizowanych – TEN-T
RCO 50 – Długość linii kolejowych przebudowanych lub
zmodernizowanych – inne
RCO 51 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych
dróg wodnych – TEN-T
RCO 52 – Długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych
dróg wodnych – inne
RCO 53 – Stacje i obiekty kolejowe – nowe lub zmodernizowane
RCO 54 – Połączenia intermodalne – nowe lub zmodernizowane
RCO 100 – Liczba wspieranych portów

RCR 53 – Gospodarstwa domowe z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do
sieci o bardzo wysokiej przepustowości
RCR 54 – Przedsiębiorstwa z abonamentem na szerokopasmowy dostęp do sieci
o bardzo wysokiej przepustowości
RCR 55 – Użytkownicy nowo wybudowanych, przebudowanych lub
zmodernizowanych dróg
RCR 56 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze drogowej
RCR 101 – Oszczędność czasu dzięki udoskonalonej infrastrukturze kolejowej

RCR 57 – Długość czynnych linii kolejowych wyposażonych w europejski system
zarządzania ruchem kolejowym
RCR 58 – Roczna liczba pasażerów na wspieranych liniach kolejowych
RCR 59 – Transport towarowy koleją
RCR 60 – Transport towarowy śródlądowymi drogami wodnymi

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).
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RCO 55 – Długość nowych linii tramwajowych i linii metra
RCO 56 – Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra
RCO 57 – Ekologiczny tabor transportu publicznego
RCO 58 – Infrastruktura przeznaczona specjalnie dla rowerów
objęta wsparciem
RCO 59 – Infrastruktura paliw alternatywnych (punkty
tankowania / ładowania) objęta wsparciem
RCO 60 – Miasta z nowym lub zmodernizowanym cyfrowym
systemem transportu miejskiego
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RCR 62 – Roczna liczba pasażerów transportu publicznego
RCR 63 – Roczna liczba użytkowników nowych / zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra
RCR 64 – Roczna liczba użytkowników infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla
rowerów

4. Europa
o silniejszym
wymiarze
społecznym
dzięki
wdrażaniu
Europejskiego
filaru praw
socjalnych

5. Europa bliżej
obywateli dzięki
wspieraniu
zrównoważonego
i zintegrowanego
rozwoju
obszarów
miejskich,
wiejskich
i przybrzeżnych
w ramach
inicjatyw
lokalnych

RCO 61 – Roczna liczba osób bezrobotnych korzystających
z udoskonalonych udogodnień dla służb zatrudnienia (zdolność)

RCR 65 – Liczba osób poszukujących pracy, korzystających z usług wspieranych
służb zatrudnienia

RCO 63 – Pojemność stworzonych tymczasowych ośrodków
przyjmowania
RCO 64 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych
– migranci, uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub
ubiegające się o taką ochronę
RCO 65 – Pojemność wyremontowanych budynków mieszkalnych
– innych

RCR 66 – Wykorzystanie tymczasowych ośrodków przyjmowania wybudowanych
lub odnowionych
RCR 67 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – migranci,
uchodźcy i osoby objęte ochroną międzynarodową lub ubiegające się o taką ochronę
RCR 68 – Wykorzystanie wyremontowanych budynków mieszkalnych – innych

RCO 66 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki
nad dziećmi (nowych lub zmodernizowanych)
RCO 67 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach
kształcenia (nowych lub zmodernizowanych)

RCR 70 – Roczna liczba dzieci korzystających z objętych wsparciem ośrodków
opieki nad dziećmi
RCR 71 – Roczna liczba uczniów korzystających z objętych wsparciem ośrodków
kształcenia

RCO 69 – Liczba miejsc w objętych wsparciem ośrodkach opieki
zdrowotnej
RCO 70 – Liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach
infrastruktury socjalnej (innych niż budynki mieszkalne)

RCR 72 – Liczba osób mających dostęp do udoskonalonych usług opieki zdrowotnej
RCR 73 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki
zdrowotnej
RCR 74 – Roczna liczba osób korzystających z objętych wsparciem ośrodków opieki
społecznej
RCR 75 – Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w nagłych wypadkach na
obszarze objętym wsparciem

RCO 74 – Ludność objęta strategiami zintegrowanego rozwoju
obszarów miejskich
RCO 75 – Zintegrowane strategie rozwoju obszarów miejskich
RCO 76 – Projekty współpracy
RCO 77 – Pojemność objętych wsparciem obiektów kulturalnych
i turystycznych

RCR 76 – Podmioty zaangażowane w opracowanie i realizację strategii rozwoju
obszarów miejskich
RCR 77 – Turyści odwiedzający wspierane obiekty*
RCR 78 – Użytkownicy korzystający z obiektów kulturalnych objętych wsparciem

RCO 80 – Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność
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Wskaźniki
horyzontalne –
Wdrożenie

RCR 91 – Średni czas publikacji zaproszeń do składania wniosków, wyboru
projektów i podpisania umów*
RCR 92 – Średni czas na przedstawienie ofert (od publikacji zamówienia do
podpisania umów)*
RCR 93 – Średni czas realizacji projektu (od podpisania umowy do ostatniej
płatności)*
RCR 94 – Składanie wspólnych wniosków o interwencje z EFRR i Funduszu
Spójności*

RCO 95 – Pracownicy finansowani z EFRR i Funduszu Spójności

** Dla ułatwienia prezentacji wskaźniki są pogrupowane według celów polityki, ale nie odnoszą się wyłącznie do danego celu polityki. W szczególności w ramach celu polityki 5
można stosować cele szczegółowe wymienione w ramach celów polityki 1–4 wraz z odpowiednimi wskaźnikami. Ponadto w celu uzyskania pełnego obrazu przewidywanych
i rzeczywistych wyników programów wskaźniki oznaczone (*) można w uzasadnionych przypadkach stosować w odniesieniu do celów szczegółowych w ramach więcej niż jednego
spośród celów polityki 1–4.

Tabela 2: Dodatkowe wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dla EFRR w odniesieniu do Interreg

Wskaźniki specyficzne
dla Interreg

RCO 81 – Uczestnicy inicjatyw w zakresie mobilności transgranicznej
RCO 82 – Uczestnicy wspólnych działań wspierających równość płci,
równe szanse i włączenie społeczne
RCO 83 – Wspólne strategie i plany działania opracowane lub wdrożone
RCO 84 – Wspólne działania pilotażowe zrealizowane w ramach
projektów
RCO 85 – Uczestnicy wspólnych programów szkolenia
RCO 96 – Zidentyfikowane przeszkody prawne lub administracyjne
RCO 86 – Podpisane wspólne umowy administracyjne lub prawne
RCO 87 – Organizacje współpracujące ponad granicami
RCO 88 – Transgraniczne projekty wzajemnego uczenia się w celu
rozwijania współpracy
RCO 89 – Transgraniczne projekty poprawy wielopoziomowego
sprawowania rządów
RCO 90 – Transgraniczne projekty tworzenia sieci i klastrów
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RCR 79 – Wspólne strategie i plany działania podjęte przez
organizacje w momencie zakończenia lub po zakończeniu projektu
RCR 80 – Wspólne działania pilotażowe podjęte lub rozszerzone
przez organizacje w momencie zakończenia lub po zakończeniu
projektu
RCR 81 – Uczestnicy kończący wspólne programy szkolenia
RCR 82 – Usunięte lub złagodzone przeszkody prawne lub
administracyjne
RCR 83 – Osoby objęte podpisanymi wspólnymi umowami
RCR 84 – Organizacje współpracujące ponad granicami 6–12
miesięcy po zakończeniu projektu
RCR 85 – Uczestnicy wspólnych działań 6–12 miesięcy po
zakończeniu projektu
RCR 86 – Podmioty / instytucje o zwiększonych możliwościach
współpracy transgranicznej

