
 

 1 

Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu 

 

Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 - 2020 
 

L.p. 
Typ 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

DEFINICJA 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

1.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Liczba obiektów dostosowanych 
do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę obiektów, które w wyniku realizacji zaopatrzono  
w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne 
udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier 
architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów osobom 
niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem 
w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów 
składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). 
Należy podawać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które 
obiekty zaopatrzono. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, 
należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

2.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 
[szt.] 

szt. 

Wskaźnik określa liczbę projektów, w których w wyniku realizacji 
wprowadzono racjonalne usprawnienia, tj. konieczne i odpowiednie zmiany 
oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego 
obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku,  
w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości 
korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich 
wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami1. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: dostosowania architektonicznego 
budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa 
tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe 
oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych 
i wypukłych celem właściwego oznakowania odpowiednio dla osób 

                                                 
1 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy uni jnych na 

lata 2014-2020. 
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niewidomych i słabowidzących itp.); 
dostosowania infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup  
i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu  
z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek, materiałów  
w alfabecie Braille’a); dostosowania akustycznego (wynajęcie lub zakup  
i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, 
systemów FM);2 
 

3.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych [szt.] 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do podmiotów leczniczych objętych robotami 
budowlanymi (remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa) i/lub 
doposażonych w wyroby medyczne niezbędne do udzielania świadczeń 
medycznych.  
W ramach wskaźnika należy wykazać:  

 doposażone podmioty lecznicze, 

 podmioty lecznicze, w których wykonano roboty budowlane  
(w ramach remontu,  przebudowy, rozbudowy i nadbudowy) 

 doposażone podmioty lecznicze, w których wykonano roboty 
budowlane (w ramach remontu, przebudowy, rozbudowy  
i nadbudowy).   

Przez wyroby medyczne  należy rozumieć narzędzia, przyrządy, 
urządzenia i oprogramowanie do celów diagnostycznych  
i terapeutycznych, z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, 
materiałów zużywalnych  oraz produktów leczniczych. 
Metoda pomiaru wskaźnika: wskaźnik należy określić opierając się  
na dokumentacji projektowej, decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie  
lub zgłoszeniach o przystąpieniu do użytkowania lub protokołach odbioru 
obiektów przebudowywanych w ramach inwestycji, protokołach odbioru. 
Poszczególne podmioty należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu 
realizacji ww. działań i oddaniu do eksploatacji lub po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie albo upłynięciu terminu niezbędnego  
po zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było wymagane. 

4.  
Kluczowy 
WLWK 

Nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej [zł] 

zł 
Nakłady poniesione przez beneficjenta na zakup aparatury medycznej 
rozumianej jako wyroby medyczne  (tj. narzędzia, przyrządy, urządzenia  
i oprogramowania do celów diagnostycznych i terapeutycznych,  

                                                 
2 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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z wyłączeniem wyrobów jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych  
oraz produktów leczniczych) objętych przedmiotem projektu. Nakłady 
obejmują całkowite wydatki poniesione na ww. zakup określone  
we wniosku o dofinansowanie. 

5.  
Kluczowy 
WLWK 

Liczba wspartych ośrodków 
opieki nad osobami zależnymi 
[szt.] 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów opieki nad osobami zależnymi 
objętych wsparciem w wyniku realizacji projektu. W ramach wskaźnika 
należy wykazać:  

 doposażone podmioty lecznicze, 

 podmioty lecznicze, w których wykonano  roboty budowlane  
(w ramach remontu,  przebudowy, rozbudowy i nadbudowy) 

 doposażone podmioty lecznicze w których wykonano roboty 
budowlane (w ramach remontu, przebudowy, rozbudowy  
i nadbudowy).   

Osoba zależna (zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) to osoba wymagająca ze względu 
na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki, połączona więzami 
rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub 
instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Opieka ma wymiar dzienny lub całodobowy.  

6.  
Specyficzne 
dla projektu* 

Liczba zakupionych wyrobów 
medycznych   
 

szt. 

Wskaźnik odnosi się do liczby zakupionych wyrobów medycznych  
(tj. narzędzia, przyrządy, urządzenia i oprogramowanie do celów diagno-
stycznych i terapeutycznych)  w  wyniku realizacji projektu. Wskaźnik  
nie obejmuje wyrobów jednorazowego użytku, materiałów zużywalnych  
oraz produktów leczniczych. We wskaźniku należy ująć wyroby pozyskane 
w ramach wydatków kwalifikowanych. 

 WSKAŹNIKI REZULTATU 

1.  
Kluczowy 
WLWK 

Ludność objęta ulepszonymi 
usługami zdrowotnymi [osoby] (CI 
36) 

osoba 

Wskaźnik określa liczbę osób zamieszkujących dany obszar, która będzie 
korzystała z usług zdrowotnych świadczonych przez wsparte w ramach 
projektu podmioty lecznicze, tj. osoby korzystające z ulepszonych 
budynków, wyposażenia w nowy sprzęt na bazie których realizowane  
są  różnego typu usługi zdrowotne (np. opieka szpitalna), w oparciu  
o infrastrukturę objętą projektem. 
Wartość wskaźnika powinna być szacowana na podstawie danych 
historycznych dot. osób korzystających z usług zdrowotnych (tj. należy 
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przyjąć dane za rok poprzedzające rok ogłoszenia konkursu), 
uwzględniając jednocześnie zwiększony potencjał świadczenia 
ulepszonych usług, uzyskany w wyniku realizacji projektu. 
Należy przyjmować wartość docelową wskaźnika  w okresie 12 miesięcy 
od dnia zakończenia realizacji projektu. 
Wyklucza się podwójne liczenie osób nawet jeśli kilka usług skierowanych 
jest do tej samej osoby - jedna osoba liczona jest tylko raz pomimo  
że będzie korzystać z kilku usług realizowanych w wyniku wsparcia 
infrastruktury  z funduszy strukturalnych. 

2.  
Kluczowy 
horyzontalny 

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

EPC 

Wskaźnik dotyczy etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji 
projektu. Należy podać docelową zakładaną liczbę utworzonych nowych 
etatów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 
Nie są tu także liczone miejsca pracy utworzone w celu obsługi projektu.  
Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia 
oraz stażystów). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. 
ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC3). 

3.  
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach 
(CI 8) [EPC] 

EPC 

Wskaźnik dotyczy etatów w pełnym wymiarze czasu pracy utworzonych 
bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Należy podać docelową 
zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów najpóźniej w ciągu 12 
miesięcy od zakończenia realizacji projektu (utworzonych jako bezpośredni 
skutek zakończenia projektu). 
Nie są tu liczone miejsca pracy utworzone w celu wdrożenia projektu.  
Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych  
na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia 
oraz stażystów). Prace sezonowe i niepełnowymiarowe należy przeliczyć 
na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 
Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu 
pracy (EPC2). 
Przedsiębiorstwo: w rozumieniu zał. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu. 

                                                 
3 Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego 
czasu pracy obowiązującego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umów o pracę nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności 
usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami wychowawczymi trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy). 
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Przykład: 
W związku z realizacją projektu Wnioskodawca planuje utworzyć 
dodatkowe 2 etaty oraz zatrudnić 1 osobę na umowę zlecenia.  
Wartość wskaźnika wynosi: 2 EPC. 

4.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Liczba utrzymanych miejsc 
pracy[EPC] 

EPC 

Wskaźnik określa liczbę etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, 
które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w ciągu 12 miesięcy  
od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby 
tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą być obsadzone 
(nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Prace sezonowe  
i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu 
pracy. 

5.  
Kluczowy 
horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych miejsc 
pracy – pozostałe formy [EPC] 

EPC 

Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji 
projektu, które nie spełniają definicji określonych dla pozostałych 
wskaźników dot. miejsc pracy. 
Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników 
pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, 
umów zlecenia czy samozatrudnienia – kontraktu, jak i pracujących  
na podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych i nie trwałych - 
np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i pozostałych 
podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, zatrudnionych bezpośrednio 
w efekcie realizacji projektu. 
Liczba etatów wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy 
(EPC). 

6.  

Specyficzny 

dla projektu* 

Liczba doposażonych obiektów 
podmiotów leczniczych 

szt. Wskaźnik odnosi się do obiektów doposażonych w wyniku realizacji 
projektu w wyposażenie  niezbędne do udzielania świadczeń medycznych. 
Przez obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem budowlanym, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 
 

* IZ może dopuścić stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu, określonych 
przez beneficjenta (wskaźniki specyficzne dla projektu). Wskaźniki specyficzne dla projektu podlegają monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie 
projektu z uwagi na ograniczoną możliwość ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami. 
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UWAGA 
 
 
1. Planowane przedsięwzięcie należy opisać za pomocą wskaźników ustalonych dla danego naboru wniosków o dofinansowanie, zgodnie z powyższą 

listą. 
2. Dla każdego projektu należy wybrać przynajmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatu. 
3. Wskaźniki produktu odnoszą się do bezpośrednich, materialnych efektów realizacji przedsięwzięcia, które można zmierzyć  konkretnymi 

wielkościami fizycznymi. Wartości uzyskanych produktów wynikać będą najczęściej z protokołów odbioru robót, dostaw i usług, inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej i innych dokumentów związanych z rozliczeniami inwestora z wykonawcą. Wskaźniki produktu występują z dniem 
odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania. 

4. Rezultaty opisują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na grupy docelowe i otoczenie społeczno-ekonomiczne, uzyskany bezpośrednio po 
zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki rezultatów są niezbędne do monitorowania efektów realizacji projektów i Programu.  Wartości należy 
podać zgodnie z ustaloną dla danego wskaźnika jednostką miary. 

5. Ze szczególną uwagą określić i uzasadnić należy wskaźniki rezultatu, które mają wpływ na dokonanie oceny jakościowej wniosku  
o dofinansowanie. Należy zapewnić spójność podawanych danych z informacjami przedstawionymi w studium wykonalności oraz załączniku nr 2 
do wniosku - Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej projektu. 

6. Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich osiągania 
oraz będzie rozliczany z ich wypełnienia. 

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

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


