
„Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 

osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania 

przemysłowe, prace rozwojowe i ich 

wdrożenia, typ: Prace B+R ”

Rzeszów, 12 grudnia 2016 r.

Departament Wspierania Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego



WSKAŹNIKI

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Prace B+R



INFORMACJE OGÓLNE

 Wnioskodawca zobowiązany jest do wybrania wszystkich wskaźników
kluczowych produktu i rezultatu oraz wskaźników informacyjnych
określonych w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 W sytuacji, gdy zakres projektu nie wiąże się z osiągnięciem danego
wskaźnika, należy wskazać jako wartość docelową „0”.

Wskaźniki produktu i rezultatu służą monitorowaniu najważniejszych efektów
zrealizowanego projektu. Beneficjent jest zobowiązany osiągnąć, a następnie
przez okres trwałości utrzymać określone we wniosku o dofinansowane wartości
wskaźników. Stanowią one zatem istotny element w procesie realizacji projektu.



INFORMACJE OGÓLNE

 Wskaźniki produktu – czyli to, na co chcemy przeznaczyć środki
z dotacji. Odnoszą się do bezpośrednich, rzeczowych efektów podjętych
działań mierzonych konkretnymi wielkościami. Opisują wszystkie te produkty,
które powstają w trakcie realizacji projektu na skutek wydatkowania
środków.

 Wskaźniki rezultatu – cele, które zostają osiągnięte bezpośrednio
w wyniku realizacji projektu, odpowiadające natychmiastowym efektom
realizacji projektu mającym bezpośredni wpływ na otoczenie społeczno-
ekonomiczne. Dostarczają informacji o zmianach jakie nastąpiły w wyniku
wdrożenia danego projektu. Są logicznie powiązane ze wskaźnikami
produktu.



INFORMACJE OGÓLNE

 Wskaźniki informacyjne – horyzontalne – odnoszące się do wpływu
interwencji Umowy Partnerstwa w kluczowych dla Komisji Europejskiej
obszarach. Ze względu na przekrojowy charakter, wskaźniki horyzontalne są
przypisane do wszystkich Celów Tematycznych.

 Wskaźniki informacyjne służą do monitorowania realizacji projektu, przy czy
poziom ich wykonania nie stanowi przedmiotu rozliczenia projektu.
W sytuacji, gdy zakres projektu nie wiąże się z osiągnięciem danego
wskaźnika, należy wskazać jako wartość docelowa „0”.



Jak wypełnić tabele wskaźników we wniosku 
o dofinansowanie?

 Nazwa wskaźnika – z listy rozwijanej należy wybrać wskaźniki kluczowe
produktu, które odpowiadają zakresowi rzeczowemu projektu, w tym
wszystkie wskaźniki określone w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 Jednostka miary – jednostka miary wypełnia się automatycznie.

 Wartość docelowa – należy podać wartość docelową wskaźnika
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wartość docelową wskaźnika
produktu należy osiągnąć najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu
(punkt C.1 wniosku). Jeżeli wnioskodawca przedstawi wskaźniki
przeszacowane bądź niedoszacowane, może to być przyczyną odrzucenia
wniosku.

 Informacje dodatkowe – w razie konieczności należy przedstawić dodatkowe
informacje i wyjaśnienia.

Pkt. C.2. Wskaźniki produktów projektu:



Jak wypełnić tabele wskaźników we wniosku 
o dofinansowanie?

 Rok bazowy – należy podać rok rozpoczęcia realizacji projektu.

 Rok docelowy – należy podać rok docelowy osiągnięcia wskaźników
rezultatu. Co do zasady wartość docelową wskaźników rezultatu należy
osiągnąć w roku zakończenia realizacji projektu (punkt C.1 wniosku).
Jeżeli nie będzie to możliwe można wybrać rok następny po roku zakończenia
realizacji projektu, a powodu i przyczyny dla których nie jest możliwe
osiągnięcie rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu należy określić
w punkcie C.3.4.

 Nazwa wskaźnika – z listy rozwijanej należy wybrać wskaźniki kluczowe
produktu, które odpowiadają zakresowi rzeczowemu projektu, w tym
wszystkie wskaźniki określone w zał. nr 5 do Regulaminu konkursu.

 Jednostka wskaźnika – jednostka miary wypełnia się automatycznie.

Pkt. C.2. Wskaźniki rezultatu projektu:



Jak wypełnić tabele wskaźników we wniosku 
o dofinansowanie?

 Wartość bazowa – wartość bazowa wynosi 0,00.

 Wartość docelowa – należy podać wartość docelową wskaźników
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wartości wszystkich wskaźników
należy planować w sposób realistyczny – będą stanowiły jedno
z podstawowych źródeł informacji dla oceniających projekt.
Jeżeli wnioskodawca przedstawi wskaźniki przeszacowane bądź
niedoszacowane, może to być przyczyną odrzucenia wniosku.
Należy również pamiętać, że zmiany zakładanych wskaźników rezultatu
realizacji projektu, w szczególności powodujące zmniejszenie wartości
docelowych, są co do zasady niedopuszczalne. Powodować to może
w zależności od faktycznie osiągniętych rezultatów zwrot części bądź całości
dofinansowania.



Jak wypełnić tabele wskaźników we wniosku 
o dofinansowanie?

 Informacje dodatkowe - w razie konieczności należy przedstawić dodatkowe
informacje i wyjaśnienia.

W odniesieniu do wskaźnika „Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach” należy wskazać wartość bazową tj. średnią, przeciętną ilość
etatów w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie, umożliwiającą zbadanie wzrostu zatrudnienia. Należy także
określić przewidywaną ilość etatów dla kobiet i dla mężczyzn.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

W sytuacji, gdy zakres projektu nie wiąże się
z osiągnięciem danego wskaźnika, należy wskazać jako
wartość docelową „0”.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z EFRR
w ramach projektu (niezależnie czy wsparcie stanowi pomoc publiczną,
czy nie).



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie bezzwrotnego
bezpośredniego wsparcia finansowego (dotacje).

Osiągnięcie wskaźnika uwarunkowane jest zakończeniem realizacji
projektu



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw (dotacje) [zł]

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik opisuje wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału
prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy wartością całkowitą
projektu a wnioskowanym dofinansowaniem.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju [zł]

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik opisuje wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału
prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy wartością całkowitą
projektu w zakresie innowacji lub badań i rozwoju a wnioskowanym
dofinansowaniem.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

5. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

w projekty w zakresie badań i rozwoju [zł]

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik opisuje wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału
prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy wartością całkowitą
projektu w zakresie badań i rozwoju a wnioskowanym dofinansowaniem.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

6. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba przedsiębiorstw, które współpracują z instytucjami badawczymi
w projektach badawczo-rozwojowych.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

7. Liczba realizowanych projektów B+R [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba wspartych projektów obejmujących prace B+R, będących w trakcie
realizacji lub zrealizowanych przez jednostki naukowe lub
przedsiębiorstwa.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

8, 9, 10. Liczba osób prowadzących działalność B+R 

w ramach projektu [osoby]

Uwaga ! Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety, mężczyźni oraz 
ogółem.

Definicja wskaźnika:

Liczba pracowników naukowo-badawczych zaangażowanych w prowadzenie
prac B+R w ramach wspartego projektu.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

11. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 

prowadzenia prac B+R [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba przedsiębiorstw prowadzących prace B+R w ramach wspartego
projektu.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

12. Liczba realizowanych prac B+R [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba prac B+R, przeprowadzonych w ramach realizowanego projektu.
W przypadku przedmiotowego konkursu, wskaźnik dotyczy badań
przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłączenie prac rozwojowych
związanych z realizowanym projektem.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

W sytuacji, gdy zakres projektu nie wiąże się
z osiągnięciem danego wskaźnika, należy wskazać jako
wartość docelową „0”.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba zgłoszeń wynalazku w celu uzyskania patentu zapewniającego
prawo do wyłącznego korzystania z danego wynalazku poza granicami RP,
tj. liczba zgłoszeń dokonanych w trybie:
 krajowym;

 regionalnym (europejskim) oraz

 międzynarodowym.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

2. Liczba uzyskanych patentów [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba patentów, uzyskanych w wyniku zgłoszenia dokonanego
w rezultacie realizacji wspartego projektu i zapewniających prawo do
wyłącznego korzystania z danego wynalazku poza granicami Polski,
tj. liczba patentów uzyskanych w trybie:
 krajowym;

 regionalnym (europejskim) oraz

 międzynarodowym.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

3. Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba zgłoszeń wzorów użytkowych, dokonanych w wyniku
realizowanego projektu, w celu uzyskania praw ochronnych,
zapewniających prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego
poza granicami RP, tzn. liczba zgłoszeń dokonanych w trybie:
 krajowym;

 regionalnym (europejskim) oraz

 międzynarodowym.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

4. Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych, dokonanych w wyniku
realizowanego projektu, w celu uzyskania praw z rejestracji,
zapewniających prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru
przemysłowego poza granicami RP, tzn. dokonanych w trybie:
 krajowym;

 regionalnym (europejskim) oraz

 międzynarodowym.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

5. Liczba uzyskanych praw ochronnych na wzór użytkowy 

[szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba praw ochronnych na wzór użytkowy, uzyskanych w wyniku
realizowanego projektu, zapewniających prawo do wyłącznego
korzystania ze wzoru użytkowego poza granicami RP, tj. liczba praw
ochronnych uzyskanych w trybie:
 krajowym;

 regionalnym (europejskim) oraz

 międzynarodowym.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

6. Liczba uzyskanych praw ochronnych z rejestracji na wzór 

przemysłowy [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba praw z rejestracji na wzór przemysłowy, uzyskanych w wyniku
realizowanego projektu, zapewniających prawo do wyłącznego
korzystania ze wzoru przemysłowego poza granicami RP, tzn. udzielonych
w wyniku zgłoszenia w trybie:
 krajowym;

 regionalnym (europejskim) oraz

 międzynarodowym.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

7, 8, 9. Wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach [EPC]

Uwaga ! Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety, mężczyźni oraz 
ogółem.

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik powinien odzwierciedlać wzrost zatrudnienia
w przedsiębiorstwie wnioskodawcy jako bezpośredni skutek zakończenia
projektu. Powstanie etatów musi być wynikiem realizacji projektu.
Wskaźnik mierzy liczbę etatów w odniesieniu do pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy umów o dzieło,
umów zlecenia, czy samozatrudnienia – kontraktu.



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

Wskaźniki informacyjne służą do monitorowania realizacji
projektu, przy czym poziom ich wykonania nie stanowi
przedmiotu rozliczenia projektu.

W sytuacji, gdy zakres projektu nie wiąże się
z osiągnięciem danego wskaźnika, należy wskazać jako
wartość docelową „0”.



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne
podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia
(tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier
architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się
po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami [szt.]



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

2, 3, 4. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem 

w zakresie kompetencji cyfrowych [szt.]

Uwaga ! Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety, mężczyźni oraz 
ogółem.

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami/doradztwem
w zakresie nabywania/doskonalenia umiejętności warunkujących
efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania
z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz
kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie
bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami
internetowymi).



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

5. Liczba projektów w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami [szt.]
Definicja wskaźnika:

Racjonalne usprawnienie oznacza 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 osobami.



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne [szt.]

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu
zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne,
a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów,
które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK.



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

7, 8, 9. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach 

(innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]

Uwaga ! Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety, mężczyźni oraz 
ogółem.

Definicja wskaźnika:

Wskaźnik powinien odzwierciedlać wzrost zatrudnienia w podmiotach
(innych niż przedsiębiorstwa) jako bezpośredni skutek zakończenia
projektu. Powstanie etatów musi być wynikiem realizacji projektu.
Wskaźnik mierzy liczbę etatów w odniesieniu do pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy umów o dzieło,
umów zlecenia, czy samozatrudnienia – kontraktu.



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

10, 11, 12. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]

Uwaga ! Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety, mężczyźni oraz 
ogółem.

Definicja wskaźnika:

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu, które nie
powodują wzrostu zatrudnienia w organizacji, a więc nie spełniają
definicji wskaźnika: „Wzrost zatrudnienia we wspieranych
przedsiębiorstwach”.



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

13, 14, 15. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy –

pozostałe formy [EPC]

Uwaga ! Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety, mężczyźni oraz 
ogółem.

Definicja wskaźnika:

Nowo utworzone miejsca pracy w wyniku realizacji projektu,
nie spełniające żadnej z ww. definicji wskaźników dot. wzrostu
zatrudnienia oraz liczby utrzymanych miejsc pracy. Do wskaźnika wlicza
się np. umowy cywilnoprawne, miejsca pracy do obsługi projektu,
nietrwałe miejsca pracy, itp.



III. WSKAŹNIKI INFORMACYJNE

16. Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu 

nowych lub ulepszonych rozwiązań technologicznych [szt.]

Definicja wskaźnika:

Liczba opracowanych w efekcie realizacji projektu nowych rozwiązań
przygotowania i prowadzenia procesów wytwarzania lub przetwarzania
jakiegoś dobra (surowców, półwyrobów, wyrobów).



Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 61 70
mail:  dwp@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę


