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ZAŁĄCZNIK II
Podstawowy zestaw wskaźników realizacji celów dla EFRR i Funduszu Spójności, o którym mowa w art. 7 ust. 3 1
Cel polityki
(1)

1. Bardziej inteligentna Europa
dzięki wspieraniu innowacyjnej
i inteligentnej transformacji
gospodarczej

Cel szczegółowy
(2)

Rezultaty
(4)

(i) Zwiększenie potencjału
w zakresie badań i innowacji
oraz wykorzystywanie
zaawansowanych technologii

CCO 01 – Przedsiębiorstwa objęte
wsparciem na rzecz innowacji
CCO 02 – Naukowcy pracujący we
wspieranych obiektach badawczych

CCR 01 – (MŚP wprowadzające
innowacje produktowe, procesowe,
marketingowe lub organizacyjne

(ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji
dla obywateli, przedsiębiorstw
i rządów

CCO 03 – Przedsiębiorstwa i instytucje
publiczne otrzymujące wsparcie na
opracowywanie produktów, usług
i aplikacji cyfrowych

CCR 02 – Dodatkowi użytkownicy
nowych produktów, usług i aplikacji
cyfrowych opracowanych przez
przedsiębiorstwa i instytucje publiczne

(iii) Sprzyjanie wzrostowi
i konkurencyjności MŚP

CCO 04 – MŚP objęte wsparciem w celu
generowania wzrostu i tworzenia miejsc
pracy

CCR 03 – Miejsca pracy utworzone we
wspieranych MŚP

CCO 05 – MŚP inwestujące w rozwój
umiejętności

CCR 04 – Pracownicy MŚP
korzystający ze szkolenia w celu
rozwoju umiejętności

(iv) Rozwijanie umiejętności na
rzecz inteligentnej specjalizacji,
transformacji przemysłowej
i przedsiębiorczości
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Produkty
(3)

Wskaźniki te będą stosowane przez Komisję zgodnie z wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w art. 38 ust. 3 lit. e) ppkt (i) [obowiązującego] rozporządzenia finansowego.
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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 klimatu oraz
zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem

(i) Promowanie środków na rzecz
efektywności energetycznej

CCO 06 – Inwestycje w środki służące
poprawie efektywności energetycznej

CCR 05 – Beneficjenci o podwyższonej
klasie efektywności energetycznej

(ii) Promowanie odnawialnych
źródeł energii

CCO 07 – Dodatkowe zdolności
wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych

CCR 06 – Ilość dodatkowo wytworzonej
energii ze źródeł odnawialnych

CCO 08 – Cyfrowe systemy zarządzania
opracowane dla inteligentnych sieci

CCR 07 – Dodatkowi użytkownicy
podłączeni do inteligentnych sieci

(iii) Rozwój inteligentnych
systemów i sieci energetycznych
oraz systemów magazynowania na
szczeblu lokalnym
(iv) Wspieranie działań w zakresie
dostosowania do zmiany klimatu,
zapobiegania ryzyku i odporności
na klęski żywiołowe
(v) Wspieranie zrównoważonej
gospodarki wodnej
(vi) Wspieranie przechodzenia na
gospodarkę o obiegu zamkniętym
(vii) Sprzyjanie bioróżnorodności
i rozwojowi zielonej infrastruktury
w środowisku miejskim oraz
zmniejszanie zanieczyszczenia

CCO 09 – Nowe lub zmodernizowane
systemy monitorowania, ostrzegania
i reagowania w kontekście klęsk
żywiołowych
CCO 10 – Zdolność nowo wybudowanych
lub zmodernizowanych instalacji
oczyszczania ścieków
CCO 11 – Zdolność nowo wybudowanych
lub zmodernizowanych instalacji
recyklingu odpadów
CCO 12 – Powierzchnia zielonej
infrastruktury na obszarach miejskich
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CCR 08 – Dodatkowa ludność
odnosząca korzyści ze środków ochrony
przed powodziami, pożarami lasów
i innymi klęskami żywiołowymi
związanymi z klimatem
CCR 09 – Dodatkowa ludność
przyłączona do instalacji oczyszczania
ścieków co najmniej II stopnia
CCR 10 – Dodatkowe odpady poddane
recyklingowi
CCR 11 – Ludność odnosząca korzyści
ze środków na rzecz jakości powietrza

(i) Udoskonalanie sieci połączeń
cyfrowych

3. Lepiej połączona Europa
dzięki zwiększeniu mobilności
i udoskonaleniu regionalnych
połączeń teleinformatycznych

(ii) Rozwój zrównoważonej,
inteligentnej, bezpiecznej
i intermodalnej sieci TEN-T
odpornej na zmianę klimatu
(iii) Rozwój zrównoważonej,
inteligentnej i intermodalnej
mobilności odpornej na zmianę
klimatu na szczeblu krajowym,
regionalnym i lokalnym, w tym
poprawa dostępu do sieci TEN-T
i mobilności transgranicznej
(iv) Wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej

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

(i) Poprawa skuteczności rynków
pracy oraz dostępu do wysokiej
jakości zatrudnienia poprzez rozwój
innowacji społecznych
i infrastruktury
(ii) Poprawa dostępu do wysokiej
jakości usług sprzyjających
włączeniu społecznemu w zakresie
kształcenia, szkoleń i uczenia się
przez całe życie poprzez rozwój
infrastruktury

CCO 13 – Dodatkowe gospodarstwa
domowe i przedsiębiorstwa objęte
zasięgiem sieci szerokopasmowych
o bardzo wysokiej przepustowości

CCR 12 – Dodatkowe gospodarstwa
domowe i przedsiębiorstwa
z abonamentem na szerokopasmowy
dostęp do sieci o bardzo wysokiej
przepustowości

CCO 14 – Sieć drogowa TEN-T: drogi
nowe i zmodernizowane

CCR 13 – Oszczędność czasu dzięki
udoskonalonej infrastrukturze drogowej

CCO 15 – Sieć kolejowa TEN-T: linie
kolejowe nowe i zmodernizowane

CCR 14 – Roczna liczba pasażerów
korzystających z ulepszonego transportu
kolejowego

CCO 16 – Rozbudowa i modernizacja linii
tramwajowych i linii metra

CCR 15 – Roczna liczba użytkowników
korzystających z nowych
i zmodernizowanych linii tramwajowych
i linii metra

CCO 17 – Roczna liczba osób
bezrobotnych korzystających
z udoskonalonych udogodnień dla służb
zatrudnienia

CCR 16 – Roczna liczba osób
poszukujących pracy, korzystających
z udoskonalonych udogodnień dla służb
zatrudnienia

CCO 18 – Liczba miejsc w nowych lub
zmodernizowanych placówkach opieki nad
dziećmi i kształcenia

CCR 17 – Roczna liczba użytkowników
korzystających z nowych lub
zmodernizowanych placówek opieki nad
dziećmi i kształcenia
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(iii) Zwiększenie integracji
społeczno-ekonomicznej
marginalizowanych społeczności,
migrantów i grup w niekorzystnej
sytuacji poprzez zintegrowane
działania obejmujące
mieszkalnictwo i usługi społeczne

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

CCO 19 – Dodatkowa pojemność
stworzonych lub zmodernizowanych
ośrodków przyjmowania

CCR 18 – Roczna liczba użytkowników
korzystających z nowych
i zmodernizowanych ośrodków
przyjmowania i obiektów
zakwaterowania

(iv) Zapewnienie równego dostępu do
opieki zdrowotnej poprzez rozwój
infrastruktury, w tym podstawowej
opieki zdrowotnej

CCO 20 – Liczba miejsc w nowych lub
zmodernizowanych ośrodkach opieki
zdrowotnej

CCR 19 – Ludność mająca dostęp do
udoskonalonych usług opieki
zdrowotnej

(i) Wspieranie zintegrowanego
rozwoju społecznego,
gospodarczego i środowiskowego,
dziedzictwa kulturowego
i bezpieczeństwa na obszarach
miejskich

CCO 21 – Ludność objęta strategiami
zintegrowanego rozwoju obszarów
miejskich
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