Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014 - 2020 wynikała z konieczności wprowadzenia nowych wskaźników
wspólnych dla monitorowania interwencji związanej z działaniami antykryzysowymi
i antyepidemicznymi. W konsekwencji uzupełniono załącznik nr 1 – Wspólną Listę Wskaźników
Kluczowych w zakresie EFRR/FS oraz załącznik nr 2 – Wspólną Listę Wskaźników Kluczowych w
zakresie EFS o nowe wskaźniki dedykowane dla wprowadzonych w programach operacyjnych działań
i projektów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19.
Do załącznika nr 1 – Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych w zakresie EFRR/FS dodano następujące
wskaźniki:






















Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19
[przedsiębiorstwa]
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje w związku
z pandemią COVID-19 [przedsiębiorstwa]
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z pandemią COVID19 [przedsiębiorstwa]
Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 [szt.]
Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią COVID-19 [szt.]
Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa metodą genetyczną/molekularną
w związku z pandemią COVID-19 [szt.];
Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż ̇ aparaty do oznaczania koronawirusa
i respiratory [szt.].
Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej [PLN] (CV 1)
Wartość zakupionego sprzętu medycznego [PLN] (CV 2)
Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem i leczeniem COVID-19 [PLN] (CV 3)
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19
[PLN] (CV 4)
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19
dla MŚP [PLN] (CV 4a)
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19
dla sektora ochrony zdrowia [PLN] (CV 4b)
Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19
dla sektora edukacji [PLN] (CV 4c)
Wartość dotacji na B+R w obszarze leczenia COVID-19 (leki) i szczepionek [PLN] (CV 5)
Liczba zakupionych środków ochorny indywidualnej [szt.] (CV 6)
Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 [szt.] (CV 7)
Dodatkowa przestrzeń łóźkowa stworzona dla pacjentów chorych na COVID-19 [szt.] (CV 8)
Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, nowowyposażone lub o zwiększonych
możliwościach testowania COVID-19 [szt.] (CV 9)
Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania COVID-19 [szt.] (CV 10)
Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego [szt.]
(CV 11)








Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku
z COVID-19 [PLN] (CV 20)
Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego
kapitał obrotowy w związku z COVID-19 [PLN] (CV 21)
Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy
w związku z COVID-19 [przedsiębiorstwa] (CV 22)
Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe)
finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 [przedsiębiorstwa] (CV 23)
Liczba MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z COVID-19 [przedsiębiorstwa]
(CV 24)
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie dostarczenia sprzętu i środków ochrony
indywidualnej dla sektora ochrony zdrowia [przedsiębiorstwa] (CV 25)

Do załącznika nr 2 – Wspólnej Liście wskaźników kluczowych w zakresie EFS dodano następujące
wskaźniki:




Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19 [osoby]
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19 [szt.]
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią
COVID-19 [PLN]

Ponadto, w załącznikach wprowadzone zostały uwagi o charakterze redakcyjnym. Aktualna wersja
Wytycznych obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2020 r. (od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Monitor Polski Komunikatu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020)

