Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu
Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Typ 1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:
b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
L.p.

Typ
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

DEFINICJA

WSKAŹNIKI PRODUKTU

1.

2.

Kluczowy
WLWK

Kluczowy
WLWK

Liczba wspartych
Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych [szt.]

Liczba kampanii
informacyjnoedukacyjnych
związanych
z gospodarką
odpadami [szt.]

[szt.]

Liczba Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych [Ustawa
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 1996 Nr 132 poz. 622 z późń. zm.], które otrzymały wsparcie w ramach
zrealizowanych projektów.
Wsparcie może polegać na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie
lub wyposażeniu obiektu.
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych
z gospodarką odpadami w ramach wspartych projektów.

[szt.]

Dotyczy tych projektów, w ramach których realizowane są kampanie
informacyjno-edukacyjne związane z gospodarką odpadami.
W jednym projekcie może wystąpić maksymalnie jedna kampania (na
jeden projekt może przypadać maksymalnie jedna jednostka wskaźnika).
Uwaga:
Wybór wskaźnika obliguje do wyboru wskaźnika rezultatu pn. „Liczba osób
objętych kampanią informacyjno-edukacyjną związaną z gospodarką
odpadami”.

3.

4.

Kluczowy
WLWK

Liczba obiektów
dostosowanych do
potrzeb osób
z niepełnosprawnościami
[szt.]

[szt.]

Kluczowy
WLWK

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

[szt.]

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów budowlanych, które w wyniku
realizacji projektu zaopatrzono m.in. w specjalne 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.
Przy obliczaniu wskaźnika należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów,
urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono.
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.
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport
niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też
dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające,
mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące,
magnetofony służące do odtwarzania plików tekstowych: książek,
dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób
niedowidzących, programy dostosowane dla użytkowników komputerów
z wadą wzroku i in. Definicja na podstawie: 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 unijnych na lata 2014-2020.
WSKAŹNIKI REZULTATU

L.p.

Typ
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

1.

Kluczowy
WLWK

Liczba osób objętych
selektywnym zbieraniem
odpadów [os.]

[os.]

2.

Specyficzny
dla projektu

Liczba osób objętych
kampanią informacyjnoedukacyjną związaną
z gospodarką odpadami

[os.]

DEFINICJA

Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów w związku
z eksploatacją Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
[Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 1996 Nr 132 poz. 622 z późn. zm.].
Liczba osób objętych kampanią informacyjno – edukacyjną związaną
z gospodarką odpadami.
Uwaga:

[os.]

3.

Kluczowy
WLWK

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

[EPC]

4.

Kluczowy
WLWK

Wzrost zatrudnienia we
wspieranych
przedsiębiorstwach
[EPC]

[EPC]

Wybór wskaźnika jest obligatoryjny w przypadku wyboru wskaźnika produktu
pn. „Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką
odpadami”.
Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenia czy
samozatrudnienia - kontraktu) i odnosi się jedynie do nowych stanowisk
pracy powstałych w wyniku efektów wspieranego projektu w danym
podmiocie.
Ponieważ jest to wskaźnik, który prezentuje część wzrostu zatrudnienia
"przed-po", to jego wartością jest różnica pomiędzy: łączną liczbą stanowisk
pracy po zakończeniu realizacji projektu a łączną liczbą stanowisk pracy na
dzień rozpoczęcia realizacji projektu. Wakaty, stanowiska pracy chronionej jak
i pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu nie są wliczani do osiągnięcia
tego wskaźnika.
Wskaźnik powinien zostać odnotowany tylko jeżeli jest wyższy niż
0.
Stanowiska pracy powinny być stałe tzn. każdorazowo stałym
stanowiskiem pracy pracownika będziemy nazywać stanowisko spośród
określonych w umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas
systematycznie świadczy pracę w pełnym jak i w niepełnym wymiarze
oraz sezonowo, z zastrzeżeniem, że świadczenie pracy przez danego
pracownika, jest powtarzalne.
Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenia czy
samozatrudnienia - kontraktu) i odnosi się jedynie do nowych stanowisk
pracy powstałych w wyniku efektów wspieranego projektu w danym
przedsiębiorstwie.
Ponieważ jest to wskaźnik, który prezentuje część wzrostu zatrudnienia
"przed-po", to jego wartością jest różnica pomiędzy: łączną liczbą stanowisk
pracy po zakończeniu realizacji projektu a łączną liczbą stanowisk pracy na
dzień rozpoczęcia realizacji projektu. Wakaty, stanowiska pracy chronionej jak
i pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu nie są wliczani do osiągnięcia
tego wskaźnika.
Wskaźnik powinien zostać odnotowany tylko jeżeli jest wyższy niż
0.
Stanowiska pracy powinny być stałe tzn. każdorazowo stałym

stanowiskiem pracy pracownika będziemy nazywać stanowisko spośród
określonych w umowie o pracę, w którym pracownik przez dłuższy czas
systematycznie świadczy pracę w pełnym jak i w niepełnym wymiarze
oraz sezonowo, z zastrzeżeniem, że świadczenie pracy przez danego
pracownika, jest powtarzalne.

5.

Kluczowy
WLWK

Liczba utrzymanych
miejsc
pracy [EPC]

[EPC]

6.

Kluczowy
WLWK

Liczba nowo
utworzonych miejsc
pracy – pozostałe formy
[EPC]

[EPC]

Wskaźnik dotyczy liczby etatów brutto, 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 (EPC).
Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych bezpośrednio
w efekcie realizacji projektu, pracujących na podstawie umów
cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia
– kontraktu, jak i pracujących na podstawie umów o pracę na czas
określony np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak
i pozostałych podmiotach nie będących przedsiębiorstwami.
Miejsce pracy powstałe w wyniku realizacji projektu, nie musi spełniać
wymogu trwałości tzn. nie musi być utrzymane przez beneficjenta, chyba że
odrębne przepisy lub zasady programowe nakładają bardziej restrykcyjne
obowiązki w tym zakresie.
W przypadku osób wykonujących daną działalność na podstawie umowy
zlecenia, umowy o dzieło lub samozatrudnienia – do wyliczenia EPC
podajemy: pełny, faktyczny czas pracy w roku sprawozdawczym „ze
wszystkich umów”, podany jako odpowiedni ułamek rocznego czasu pracy.

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 (np. beneficjenta, odbiorców ostatecznych) i otoczenie
społeczno-ekonomiczne, uzyskane 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.
6. Wskaźniki kluczowe są opisane w załączniku do Wytycznych MIiR w sprawie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020. Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie doprecyzowują zamieszczone tam informacje do
warunków związanych z naborem w ramach działania 4.2 RPO WP 2014-2020.
7. Wskaźniki należy oszacować rzetelnie mając na uwadze, że Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania postępu w zakresie ich
osiągania oraz będzie rozliczany z ich wypełnienia.
8. Dodatkowe informacje na temat wskaźników podano w Instrukcji wypełniania wniosku oraz w Instrukcji do opracowania studium
wykonalności.

