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I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI 

PRIORYTETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFRR 

 

1.1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH I-VI, XI, XII RPO WP 2014-2020 

 
Wartości wskaźników zostaną oszacowane na późniejszym etapie prac nad SZOOP. 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
miary 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa  

Rok  
bazowy  

Szacowana 
wartość 
docelowa 
(2023) 

Źródło 
 

Nazwa osi 
priorytetowej:  

I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1 

Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 
infrastruktury badawczej 

EPC 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 37 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury 
badawczej 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 1.2 

Liczba opracowanych studiów wykonalności będących efektem 
wsparcia „Bon na innowacje” 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury 
badawczej 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury badawczej 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 1.3 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w wspartych inkubatorach 
przedsiębiorczości/akademickich 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług 
(nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia 
biznesu 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych zakresem przedsięwzięcia 
informacyjno-promocyjnego o charakterze międzynarodowym  

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 
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Działanie 1.4  

Poddziałanie 1.4.1 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba wdrożonych systemów TIK w przedsiębiorstwach  szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 1 405 SL2014 

Poddziałanie 1.4.2 
Liczba przedsiębiorstw wspartych za pośrednictwem instrumentów 
finansowych 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 1.5 
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych  

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

II. CYFROWE PODKARPACKIE 

Działanie 2.1  
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego 

szt. 
słabiej 
rozwinięty  

n/d n/d  SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

III. CZYSTA ENERGIA 

Działanie 3.1 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE  

[MWhe/ro] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE  

[MWht/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok] 

Słabiej 
rozwinięty n/d n/d 113 000 SL2014 

Działanie 3.2 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów  [GJ/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych  

[kWh/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

3 000 000 n/d 120 000 000 SL2014 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  [GJ/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  [MWh/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok] 

Słabiej 
rozwinięty n/d n/d 42 000 SL2014 

Działanie 3.3  

Poddziałanie 3.3.1 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  [GJ/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 
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Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  [MWh/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji PM10  [kg/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych] (CI 34) 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok 

Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  90 000 SL2014 

Poddziałanie 3.3.2 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok] 

Słabiej 
rozwinięty n/d n/d 2 057 SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji PM10  [kg/rok] 
Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  SL2014 

Poddziałanie  3.3.3 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34). 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok] 

Słabiej 
rozwinięty n/d n/d  

SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji PM10 [kg/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  
SL2014 

Działanie 3.4 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE  

[MWhe/rok]
. 

Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 
 

SL2014 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

[MWht/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 
 

SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34). 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok] 

Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 
 

SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej:  

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Działanie 4.1 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej  

osoby 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 9 000 SL2014 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed 
pożarami lasów  

osoby 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 600 000 SL2014 

Działanie 4.2 

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 
(CI 17) 

Tony/rok 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 22 000 SL2014 

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów  Mg/rok 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 4.3  

Poddziałanie 4.3.1 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków  

RLM 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 200 000 SL2014 
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Poddziałanie 4.3.2 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę 

osoby 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 180 000 SL2014 

Poddziałanie 4.3.3 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków  

RLM 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 4.4 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne  

odwiedziny/
rok 

Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 400 000 SL2014 

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 
wsparciem 

osoby/rok 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 4.5 
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 
ochrony 

ha 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 200 SL2014 

Działanie 4.6 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych należących do 
dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne  

odwiedziny/
rok 

Słabiej 
rozwinięty 
 

n/d n/d  
SL2014 

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 
wsparciem   

osoby/rok. 
Słabiej 
rozwinięty 
 

n/d n/d  
SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej:  

V. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

Działanie 5.1 
Oszczędność czasu na nowych / przebudowanych / 
zmodernizowanych drogach w przewozach pasażerskich 
i towarowych  

[PLN/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 5.2 Dodatkowa zdolność przerobowa terminali przeładunkowych [Mg] 
Słabiej 
rozwinięty 

0 2014 2 944 040 SL2014 

Działanie 5.3 
Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub 
zmodernizowanych liniach kolejowych 

[szt./rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 5.4 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok] 

Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji PM10  [kg/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych 
i nowych liniach komunikacji miejskiej 

[szt./rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 5.5 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) 
[tony 
ekwiwalent
u CO2/rok] 

Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji PM10  [kg/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych 
i nowych liniach komunikacji miejskiej 

[szt./rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 
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Nazwa osi 
priorytetowej:  

VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 

Działanie 6.1 Liczba utrzymanych miejsc pracy  [EPC] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 6.2.        

Poddziałanie 6.2.1 Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36) [osoby] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 380 000 SL2014 

Poddziałanie 6.2.2 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 
przedsiębiorstwa) 

[EPC] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 6.3 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 6.4        

Poddziałanie 6.4.1 
Liczba dzieci korzystających z objętej wsparciem infrastruktury 
przedszkolnej 

[osoby/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Poddziałanie 6.4.2 
Liczba uczniów korzystających z objętej wsparciem infrastruktury 
edukacyjnej – kształcenie zawodowe 

[osoby/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Poddziałanie 6.4.3 
Liczba uczniów korzystających z objętej wsparciem infrastruktury 
edukacyjnej – szkolnictwo ogólne 

[osoby/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Poddziałanie 6.4.4 

Liczba osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę 
i innowacje  

[osoby/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Liczba osób odwiedzających regionalną instytucję popularyzującą 
naukę i innowacje w ramach grup zorganizowanych 

[osób/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d 20 000 SL2014 

Działanie 6.5 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

XI. REACT-EU 

Działanie 11.2 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) 
[tony 
ekwiwalent
u CO2] 

Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 11.3 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów  [GJ/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI 32) 

[kWh/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  [GJ/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  [MWh/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony 
ekwiwalentu (CI 34) 

[CO2/rok] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Działanie 11.4 Liczba osób korzystających z mieszkań [os.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d  SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej:  

XII. POMOC TECHNICZNA REACT- EU 
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Działanie 12.1 
Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w 
politykę spójności 

% 
Słabiej 
rozwinięty 

5,5 2013 3,2 
IZ RPO 
WP 2014 
- 2020 

Działanie 12.1 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjenta  Skala 1-5 
Słabiej 
rozwinięty 

4,44 2013 4,57 
 IZ RPO 
WP 2014 
- 2020 

Działanie 12.1 
Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na 
rozwój województwa podkarpackiego 

% 
Słabiej 
rozwinięty 

92 2020 94 Badanie  
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1.2 WSKAŹNIKI PRODUKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH I-VI, XI, XII RPO WP 2014-2020 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
 miary 

Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  
(2018) 

Szacowana 
wartość 
docelowa 
(2023) 

Źródło 

Nazwa osi priorytetowej: I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

Działanie 1.1 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów 
w zakresie innowacji lub B+R 

zł 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 2 SL2014 

Działanie 1.2 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 101 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 101 SL2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba realizowanych projektów B+R szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu osoby 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 30 SL2014 

Liczba koncepcji prac B+R zweryfikowanych przez jednostki naukowe szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba wspartych laboratoriów badawczych szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Działanie 1.3 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 67 SL2014 

Powierzchnia dostępna w wspartych inkubatorach 
przedsiębiorczości/akademickich 

m2 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 233 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 233 SL2014 
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Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba nowych i zaawansowanych usług świadczonych przez IOB szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 51 SL2014 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych 
o charakterze krajowym 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych 
o charakterze międzynarodowym 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Działanie 1.4 

Poddziałanie 1.4.1 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 2 954 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 1 488 SL2014 

Liczba nowych wspieranych przedsiębiorstw szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 114 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla firmy 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 304 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia 
produktów nowych dla rynku 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 204 SL2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) 

zł 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Poddziałanie 1.4.2 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 882 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż 
dotacje (CI 3) 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 1 312 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż 
dotacje w związku z pandemią COVID-19 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 390 SL2014 

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty 
finansowe) finansujących kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(CV 23) 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 390 SL2014 

Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla 
MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 21) 

zł 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 195 000 000 SL2014 

Działanie 1.5 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych   ha 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Działanie 1.6 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 



     Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
31 października 2022 r. 

 

11 
 

Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje), 
finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(przedsiębiorstwa) (CV 22) 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 950 SL2014 

Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego 
kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 20) 

EUR 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 9 000 000 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią 
COVID-19 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Nazwa osi priorytetowej: II. CYFROWE PODKARPACKIE 

Działanie 2.1 

Liczba podmiotów które udostępniły on-line informacje sektora 
publicznego 

szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d 100 SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 
3-dwustronna interakcja 

szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d 1 800 SL2014 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba utworzonych API szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 4 –transakcja 

szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego tb 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego tb 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informację 
sektora publicznego 

szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego 

szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 
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Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne  

szt. 
Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Udostępnienie cyfrowych zasobów geodezyjno-kartograficznych km2 

Region 
słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Nazwa osi priorytetowej: III. CZYSTA ENERGIA 

Działanie 3.1 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

[MWe] 
Słabiej 
rozwinięty  

3 230 

SL2014 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

[MWt] 
Słabiej 
rozwinięty SL2014 

Działanie 3.2 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31) [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty n/d 5 800 SL2014 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty n/d  SL2014 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 
Słabiej 
rozwinięty n/d  SL2014 

Działanie 3.3  

Poddziałanie 3.3.1 

Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła [ szt.] 
Słabiej 
rozwinięty n/d 6 138 SL2014 

Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej [km] 
Słabiej 
rozwinięty n/d 30 

SL2014 

Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] 
Słabiej 
rozwinięty SL2014 

Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła [m2 ] 
Słabiej 
rozwinięty n/d 1 000 000 SL2014 

Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów 
budownictwa pasywnego 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty n/d  SL2014 

Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem standardów 
budownictwa pasywnego 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty n/d  SL2014 

Poddziałanie 3.3.2 

Liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty n/d 137 SL2014 

Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła [ m2] 
Słabiej 
rozwinięty n/d 21 066 SL2014 

Poddziałanie 3.3.3 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Powierzchnia lokali objętych wymianą źródeł ciepła [m2 ] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 
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Działanie 3.4 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych  

[MWe]. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

[MWt] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Nazwa osi priorytetowej: IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Działanie 4.1 Długość wałów przeciwpowodziowych km 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Działanie 4.2 

Liczba wybudowanych zakładów zagospodarowania odpadów szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 

4 

SL2014 

Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d SL2014 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 35 SL2014 

Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk odpadów szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 6 SL2014 

Działanie 4.3       

Poddziałanie 4.3.1 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 
49 
 

SL2014 

Liczba przebudowanych / rozbudowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d SL2014 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 
Słabiej 
rozwinięty 

162 740 

SL2014 

Długość przebudowanej / rozbudowanej kanalizacji sanitarnej km 
Słabiej 
rozwinięty 

SL2014 

Poddziałanie 4.3.2 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 

150 

SL2014 

Długość przebudowanej / rozbudowanej sieci wodociągowej km 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d SL2014 

Poddziałanie 4.3.3 

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 

 

SL2014 

Liczba przebudowanych / rozbudowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d SL2014 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  

SL2014 

Długość przebudowanej / rozbudowanej kanalizacji sanitarnej km 
Słabiej 
rozwinięty 

SL2014 

Działanie 4.4 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

6 87 SL2014 

Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 
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Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

1 67 SL2014 

Działanie 4.5 

Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 51 SL2014 

Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 
ekologicznej objętych wsparciem 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 6 SL2014 

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony 
przyrody 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Działanie 4.6 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem  szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Nazwa osi priorytetowej: V. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

Działanie 5.1 

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich [km] 
Słabiej 
rozwinięty 

38 

68 

SL2014 

Długość wybudowanych dróg powiatowych [km] 
Słabiej 
rozwinięty 

SL2014 

Długość wybudowanych dróg gminnych [km] 
Słabiej 
rozwinięty 

SL2014 

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich [km] 
Słabiej 
rozwinięty 

132 

SL2014 

Długość przebudowanych dróg powiatowych [km] 
Słabiej 
rozwinięty 

SL2014 

Długość przebudowanych dróg gminnych [km] 
Słabiej 
rozwinięty 

SL2014 

Liczba wybudowanych obwodnic [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Działanie 5.2 Liczba wspartych terminali przeładunkowych [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 2 SL2014 

Działanie 5.3 

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 
kolejowych 

[km] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 71 SL2014 

Liczba zakupionych pojazdów kolejowych [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 

9 

SL2014 

Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d SL2014 

Pojemność zakupionych wagonów osobowych [osoby] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 

2700 

SL2014 

Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych [osoby] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d SL2014 
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Działanie 5.4 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 

180 

SL2014 

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego 
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d SL2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 4 SL2014 

Działanie 5.5 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 

Działanie 6.1 

Liczba wspartych podmiotów świadczących kompleksowe usługi [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 17 SL2014 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 23 SL2014 

Działanie 6.2.       

Poddziałanie 6.2.1 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 39 SL2014 

Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV1) [EUR] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 900 000 SL2014 

Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV2) [EUR] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 5 000 000 SL2014 

Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w 
odpowiedzi na COVID-19 (CV4) 

[EUR] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 200 000 SL2014 

Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w 
odpowiedzi na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia (CV4b) 

[EUR] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 200 000 SL2014 

Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV6) [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 569 613 SL2014 

Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 
(CV7) 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 75 SL2014 

Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, 
nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach testowania 
COVID-19 (CV9) 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 6 SL2014 

Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby 
reagowania kryzysowego (CV11) [szt.]. 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 22 SL2014 

Poddziałanie 6.2.2 

Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów, w których 
realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 21 SL2014 

Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35) 

[osoby] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 350 SL2014 

Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 
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Liczba powstałych miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy 
społecznej 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 1 000 SL2014 

Działanie 6.3 
 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 343,76 SL2014 

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 
na obszarach miejskich (CI 39) 

[m2] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 15 000 SL2014 

Działanie 6.4       

Poddziałanie 6.4.1 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35) 

[osoby] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 60 000 SL2014 

Poddziałanie 6.4.2 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury szkół wyższych [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Poddziałanie 6.4.3 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych 
systemu oświaty 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 368 SL2014 

Poddziałanie 6.4.4 Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  SL2014 

Działanie 6.5 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane 
na obszarach miejskich (CI 39) 

[m2] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

XI. REACT-EU 

Działanie 11.1 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 3 

[szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 28 
SL2014 

Działanie 11.2 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych  

[MW] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 

 

SL2014 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych  

[MWt] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 
S2014 
 

Działanie 11.3 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

[MWe] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych 

[MWt] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d  
SL2014 

Działanie 11.4 Liczba wspartych mieszkań  [szt.] 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d 19 
SL2014 
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Nazwa osi priorytetowej 
 

 
XII. POMOC TECHNICZNA REACT- EU 

 

Działanie 12.1 

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej  szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d SL2014 

Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów  os. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d SL2014 

Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych na temat React- EU 
wydanych w formie elektronicznej 

szt. 
Słabiej 
rozwinięty 

n/d n/d SL2014 
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II. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI 

PRIORYTETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS 

 

2.1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH VII-X RPO WP 2014-2020 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa  

Rok  
bazowy  

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 

Źródło 

 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

Działanie 7.1 

Liczba osób 
pracujących, 
łącznie z 
prowadzącymi 
działalność na 
własny 
rachunek, po 
opuszczeniu 
programu  

 
 
 
 
 
 

Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Liczba osób 
z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Liczba osób, 
które uzyskały 
kwalifikacje lub 
nabyły 
kompetencje po 
opuszczeniu 
programu  

Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
50% 2013 25% SL2014 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
50% 2013 25% SL2014 
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Liczba osób biernych 
zawodowo objętych 
wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
50% 2013 50% SL2014 

Liczba osób 
z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
50% 2013 50% SL2014 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących 
po opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Działanie 7.2 

Liczba osób 
pracujących, 
łącznie z 
prowadzącymi 
działalność na 
własny 
rachunek, po 
opuszczeniu 
programu  

Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Liczba osób 
z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem 
w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 

Liczba osób, 
które uzyskały 
kwalifikacje lub 
nabyły 
kompetencje po 
opuszczeniu 
programu 

Liczba osób bezrobotnych, w 
tym długotrwale bezrobotnych, 
objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
50% 2013 25% SL2014 

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
50% 2013 25% SL2014 

Liczba osób 
z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
50% 2013 50% SL2014 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
14050 2013 2434 SL2014 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących 
po opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
37,6% 2013 37,6% SL2014 
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Działanie 7.3 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
14 050 2013 3 423 SL2014 

Działanie 7.4 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
108 2013 856 SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu. 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
75 2013 655 SL2014 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po 
uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS. 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
57,6 2013 46,75 

IZ RPO WP 
2014-

2020/IP 

Działanie 7.5 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki 
udziałowi w programie 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
31% 2013 80% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
40% 2013 80% SL2014 

Działanie 7.6 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły 
się na badanie profilaktyczne 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
83 126 2013 24 286 SL2014 

Działanie 7.7 
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
   SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA 

Działanie 8.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
31% 2013 31% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu   

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
87% 2013 56% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek)  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
38,9% 2013 20% SL2014 
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Działanie 8.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
31% 2013 31% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu   

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
87% 2013 56% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek)  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
38,9% 2013 20% SL2014 

Działanie 8.3 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
63 2013 5 304 SL2014 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
124 2013  3426  SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
  

Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych 
i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
  

Podlega 
monitorowaniu 

SL 2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
  

Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Działanie 8.4 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
62 2013 416 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
4,25% 2013 4,25% ewaluacja 
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Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
  

Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
  

Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Działanie 8.5 

Liczba miejsc pracy utworzonych 
w przedsiębiorstwach społecznych 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
377 2013 1079 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
9% 2013 9,2% SL2014 

Działanie 8.6 

Liczba funkcjonujących komitetów ds. ekonomii 
społecznej w regionie 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
0 2013 1 SL2014 

Liczba funkcjonujących portali sprzedaży 
produktów i usług PES 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
0 2013 1 SL2014 

Działanie 8.7 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu   

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
   

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu   

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
   

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek)  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
   

SL2014 

Działanie 8.8 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
   

SL2014 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
   

ewaluacja 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu projektu 
szt. 

Słabiej 
rozwinięty 

  Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych 
i chronionych istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
  Podlega 

monitorowaniu 

SL20174 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

os. Słabiej 
rozwinięty 

  Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Działanie 8.9 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
   

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
   

ewaluacja 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy 
zastępczej istniejących po zakończeniu projektu 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

  Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

os. Słabiej 
rozwinięty 

  Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Działanie 8.10 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu  

os. Słabiej 
rozwinięty 

  7,73% SL2014 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy 
po opuszczeniu programu  

os. Słabiej 
rozwinięty 

  Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek)  

os. Słabiej 
rozwinięty 

  Podlega 
monitorowaniu 

SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

Działanie 9.1 
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu os. 

Słabiej 
rozwinięty 

83% 2013 85% SL2014 

Działanie 9.2 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
83% 2013 85% SL2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
70% 2013 80% SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
89% 2013 95% SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
79% 2013 95% SL2014 

Działanie 9.3 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
80% 2013 85% SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
80% 2013 85% SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
80% 2013 85% SL2014 

Działanie 9.4 
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki 
EFS 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
80% 2014 80% SL2014 
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Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
18% 2014 80% SL2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
70% 2014 80% SL2014 

Działanie 9.5 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
8% 2014 65% SL2014 

Poddziałanie 
9.6.1 

Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju 
zrealizowanych zgodnie z założonymi celami 

% 
Słabiej 

rozwinięty 
0 2014 95% SL2014 

Poddziałanie 
9.6.2 

Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju 
zrealizowanych zgodnie z założonymi celami
     

% 
Słabiej 

rozwinięty 
0 2014 95% SL2014  

Nazwa osi 
priorytetowej  

X. POMOC TECHNICZNA 

Działanie 10.1 

Średnioroczna liczba form szkoleniowych na 
jednego pracownika instytucji systemu wdrażania 
FE 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
1,62 2013 2,0 

IZ RPO WP 
2014 - 2020 

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 
zaangażowanych w politykę spójności  

% 
Słabiej 

rozwinięty 
5,5  2013 3,2 

IZ RPO WP 
2014 - 2020 

Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)  

Liczba dni 
Słabiej 

rozwinięty 
406 2013 346 

IZ RPO WP 
2014 - 2020 

Ocena przydatności form szkoleniowych dla 
beneficjenta  

Skala 1-5 
Słabiej 

rozwinięty 
4,44 2013 4,57 

IZ RPO WP 
2014 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 
31 października 2022 r. 

26 
 

2.2 WSKAŹNIKI PRODUKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH VII-X RPO WP 2014-2020 

 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość pośrednia  
(2018) 

Szacowana wartość docelowa 
(2023) Źródło 

M K O M K O 

Nazwa osi 
priorytetowej:  

VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

Działanie 7.1 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
1619 2103 3 722 5561 7222 12783 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2613 3395 6008 SL2014 

Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 703 913 1616 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 605 786 1391 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1440 1870 3310 SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 4424 5745 10 169 SL2014 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa 
objętych wsparciem w programie 

os.  
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 293 381 674 SL2014 

Liczba osób pracujących znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2 4 6 SL2014 

Działanie 7.2 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
1588 2064 3652 5454 7085 12539 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2564 3330 5 894 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 567 736 1303 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1372 1783 3155 SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 4131 5365 9496 SL2014 
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Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej 
w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1016 1320 2 336  SL2014 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa 
objętych wsparciem w programie 

os.  
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 293 380 673 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d   26 773  SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 

PLN 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d   120 083 470,87 SL2014 

Działanie 7.3 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
798 2 979 SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 122 SL2014 

Liczba osób pracujących, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 155 SL2014 

Liczba osób pracujących, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie. 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 31 SL2014 

Działanie 7.4 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d  1818 

 

SL2014 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 objętych wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1455 SL2014 

Działanie 7.5 

Liczba mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw objętych usługami 
rozwojowymi w programie 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1674 SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, objętych wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2898 1776 4674 SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 526 SL2014 
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Liczba osób pracujących o niskich 
kwalifikacjach objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1963 SL2014 

Działanie 7.6 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym 
dzięki EFS 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d   30 496 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie   

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d   21 347 SL2014 

Działanie 7.7 
Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d  SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

VIII. INTEGRACJA SPOLECZNA 

Działanie 8.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
2135 4 980 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 840 1261 2101 SL2014 

Działanie 8.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
112 262 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 44 66 110 SL2014 

Działanie 8.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

os. 

Słabiej 
rozwinięty 

2944 11 010 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 1161 18255 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

os. 

Słabiej 
rozwinięty 

Podlega monitorowaniu SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
w postaci mieszkań chronionych i 
wspomaganych w 
programie 

os. 

Słabiej 
rozwinięty 

Podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.4 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

os. 

Słabiej 
rozwinięty 

440 1645 SL2014 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 
programie 

os. 

Słabiej 
rozwinięty 

Podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.5 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2208 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 5 192 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 [PLN] 

PLN 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Liczba PES, które dostarczyły produktu i 
usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących 
wsparcia w kontekście COVID-19 

szt.  
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.6 

Liczba regionalnych sieci współpracy OWES  
szt. 

Słabiej 
rozwinięty 

n/d 
1 SL2014 

Liczba regionalnych sieci podmiotów ekonomii 
społecznej 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

n/d 
2 SL2014 

Liczba regionalnych sieci kooperacji 
podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 
reintegracyjnym 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

n/d 
3 SL2014 

Liczba rocznych raportów o rozwoju ekonomii 
społecznej w regionie 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

n/d 
7 SL2014 

Liczba zorganizowanych regionalnych targów 
ekonomii społecznej 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

n/d 
7 SL2014 

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju 
ekonomii społecznej sfinansowanych ze 
środków EFS 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

Podlega monitorowaniu SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

 Podlega monitorowaniu SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 

PLN Słabiej 
rozwinięty 

 Podlega monitorowaniu SL2014 

Liczba PES, które dostarczyły produktu i 
usługi na potrzeby podmiotów potrzebujących 
wsparcia w kontekście COVID-19 

szt.  Słabiej 
rozwinięty 

 Podlega monitorowaniu SL2014 
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Działanie 8.7 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 

 
 

SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
 

 
SL2014 

Działanie 8.8 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

os. 

Słabiej 
rozwinięty 

 

 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

os. Słabiej 
rozwinięty 

Podlega monitorowaniu SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
w postaci mieszkań chronionych i 
wspomaganych w programie 

os. Słabiej 
rozwinięty 

Podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 8.9 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie 
ogólnym w programie 

os. 

Słabiej 
rozwinięty 

 

 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w 
programie 

os. Słabiej 
rozwinięty 

Podlega monitorowaniu 

SL2014 

Działanie 8.10 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie  

os. Słabiej 
rozwinięty 

 
4 396 

SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie  

os. Słabiej 
rozwinięty 

  270 
SL2014 

Liczba osób, którym udzielono ochrony 
czasowej w związku z wojną w Ukrainie, 
objętych wsparciem w programie  

os. Słabiej 
rozwinięty 

 
4 396 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania mające na celu 
łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w 
Ukrainie 

pln Słabiej 
rozwinięty 

 

30 951 233,05 SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej: 

IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE 

Działanie 9.1 
Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d  10 738 SL2014 
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Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
4374 5400 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 450 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 

PLN 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.2 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 8 458 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub umiejętności uniwersalnych w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
5 361 53 000 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z 
zakresu TIK w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 8 173 SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 482 SL2014 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w programie 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 364 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 

PLN 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.3 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 17 363 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 13 129 SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
6 711 30 000 SL2014 

Działanie 9.4 
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
objętych wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 500 SL2014 
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Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego doposażonych w programie w 
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 
realizacji kształcenia zawodowego 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d  175 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach 
i praktykach u pracodawcy 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
6 378 14885 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe objętych 
wsparciem w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 20 600 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach 
i praktykach u przedsiębiorcy nie będącego 
pracodawcą(S) 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 500 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego, które nawiązały trwałą 
współpracę z otoczeniem społeczno – 
gospodarczym (S) 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 54 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia 
zawodowego, które podniosły jakość procesu 
dydaktycznego i/lub funkcjonowania szkoły/ 
placówki(S) 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 107 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub umiejętności uniwersalnych w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1 476 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 

PLN 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Działanie 9.5 
Liczba osób uczestniczących w 
pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 32 193 SL2014 
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Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
pandemią COVID-19 

PLN 
Słabiej 

rozwinięty 
 Podlega monitorowaniu SL2014 

Poddziałanie 
9.6.1 

Liczba uczniów objętych wsparciem w 
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
lub umiejętności uniwersalnych w programie 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1408 SL2014 

Liczba wypłaconych stypendiów szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2560 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
stypendialnym w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
 n/d 2560 SL2014 

Poddziałanie 
9.6.2 

Liczba wypłaconych stypendiów  szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1665 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem 
stypendialnym w programie 

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
 n/d 1665 SL2014 

Nazwa osi 
priorytetowej  

X. POMOC TECHNICZNA 

Działanie 10.1 

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze 
środków pomocy technicznej  

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów 
wyposażenia stanowiska pracy  

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

Liczba utworzonych lub dostosowanych 
systemów informatycznych 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup 
roboczych, komitetów oraz innych ciał 
angażujących partnerów 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

Liczba opracowanych ekspertyz  szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
instytucji  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 
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Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
beneficjentów  

os. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

Liczba działań informacyjno-promocyjnych 
o szerokim zasięgu  

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d SL2014 

 


