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WSKAŹNIKI

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Bony na innowacje



INFORMACJE OGÓLNE

 Wnioskodawca zobowiązany jest do wybrania z list rozwijanych we
właściwych polach (wskaźniki kluczowe / specyficzne dla programu /
specyficzne dla projektu) wszystkich wskaźników produktu i rezultatu
określonych jako obligatoryjne w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

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.



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 załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 Jednostka miary – jednostka miary wypełnia się automatycznie.

Pkt C.3. 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.

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

Pkt C.3. Wskaźniki rezultatu projektu:



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 

dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]

Definicja wskaźnika:

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



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

2. Liczba koncepcji prac B + R zweryfikowanych przez 

jednostki naukowe

Definicja wskaźnika:

Przez koncepcję prac B+R rozumie się założenia tego typu prac opisane we
wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacja koncepcji prac B+R następuje w ramach usług doradczych lub
naukowo-badawczych sfinansowanych w ramach projektu świadczonych
przez jednostkę naukową w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

2. Liczba koncepcji prac B + R zweryfikowanych przez 

jednostki naukowe

Ww. usługi mogą być świadczone przez:
a. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016., poz. 572),
c. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach

badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371),
d. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e. Polską Akademię Umiejętności,
f. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt. a-e, posiadające siedzibę na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania
i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187
z 26.6.2014, str.1).



I. WSKAŹNIKI PRODUKTU

2. Liczba koncepcji prac B + R zweryfikowanych przez 

jednostki naukowe

Jako usługi doradcze i naukowo-badawcze rozumie się prace zrealizowane przez jednostkę 
naukową, które polegają na:
- przeprowadzeniu analizy wykonalności koncepcji prac B+R opisanej we wniosku

o dofinansowanie,
- opracowaniu koncepcji i planu prowadzenia prac tych prac
i sporządzaniu na tej podstawie studium wykonalności.

Przyjmuje się, że w ramach jednego projektu dofinansowanego w ramach działania 1.2 RPO
WP 2014-2020 może zostać zweryfikowana jedna koncepcja prac B+R

Uwaga:
wartość docelowa wskaźnika „Liczba koncepcji prac B + R zweryfikowanych przez
jednostki naukowe” – zgodnie z jego definicją oraz limitem wskazanym w Regulaminie
konkursu, gdzie skazano, iż projekt może obejmować tylko jedną koncepcję prac B+R
prowadzącą do sporządzenia studium wykonalności – będzie zawsze wynosić „1,00”.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy –

pozostałe formy [EPC]

Definicja wskaźnika:

Dla każdego projektu obligatoryjnie wymagane jest zamieszczenie
wskaźnika kluczowego „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy -
pozostałe formy [EPC]” oraz wpisanie wartości „0,00” w roku docelowym.
Rok docelowy definiowany jest jako rok zakończenia realizacji projektu
(wskaźnik wybierany na potrzeby sprawozdawczości).



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

2. Liczba opracowanych studiów wykonalności 

będących efektem wsparcia „Bon na innowacje”

Definicja wskaźnika:

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -
2020 pod pojęciem studium wykonalności rozumie się „ocenę i analizę
potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez
obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz
możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów jakie będą niezbędne do
realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia”.



II. WSKAŹNIKI REZULTATU

2. Liczba opracowanych studiów wykonalności 

będących efektem wsparcia „Bon na innowacje”

Definicja wskaźnika:

Do wskaźnika zalicza się wyłącznie studia wykonalności opracowane
w ramach usług doradczych lub naukowo-badawczych świadczonych przez
jednostki naukowe, zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba koncepcji prac
B+R zweryfikowanych przez jednostki naukowe”.

Uwaga:
W przypadku wskaźnika pn. „Liczba opracowanych studium wykonalności
będących efektem wsparcia „Bon na innowacje” jego wartość powinna
być równa wartości wskaźnika „Liczba koncepcji prac B+R
zweryfikowanych przez jednostki naukowe”, tj. wartości: „1,00”.



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


