
 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru 

 

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.3 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA – projekty z zakresu opracowania 
dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

L.p. 
Typ 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 
miary 

DEFINICJA 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Wskaźniki kluczowe 

1. 
Kluczowy 
WLWK 

Liczba projektów w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 
drogowego, kolejowego, 
morskiego i śródlądowego 
[szt.] 

[szt.] 

Liczba projektów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego. 

Wskaźnik musi być powiązany z konkretnymi wydatkami w projekcie. 

2. 
Specyficzny 
dla projektu 

Liczba uzyskanych 
decyzji/dokonanych zgłoszeń 
stanowiących ostateczną 
zgodę na realizację 
inwestycji [szt.] 

[szt.] 

Wskaźnik odnosi się do dokumentów potwierdzających uprawnienie do rozpoczęcia 
robót budowlanych.  

Poprzez dokument potwierdzający uprawnienie do rozpoczęcia robót budowlanych 
rozumie się: 

a) ostateczne pozwolenie na budowę, 

b) zgłoszenie budowy lub robót budowlanych, do którego organ administracji 
architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,  

c) ostateczne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej,  

d) ostateczne pozwolenie na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych.  
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WSKAŹNIKI REZULTATU 

Wskaźniki kluczowe 

1 
Kluczowy 

Wspólny KE 

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

EPC 

Wskaźnik dotyczy etatów w pełnym wymiarze czasu pracy utworzonych bezpośrednio 
w efekcie realizacji projektu. Należy podać docelową zakładaną liczbę utworzonych 
nowych etatów najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu 
(utworzonych jako bezpośredni skutek zakończenia projektu). 

Nie są tu liczone miejsca pracy utworzone w celu wdrożenia projektu.  

Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę (nie dotyczy umów o dzieło, umów zlecenia oraz stażystów). Prace sezonowe i 
niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 

Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy 
(EPC)1.  

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na: kobiety, mężczyzn i ogółem. 

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu zał. 1 Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu. 

Przykład: 

W związku z realizacją projektu Wnioskodawca planuje utworzyć dodatkowe 2 etaty 
oraz zatrudnić 1 osobę na umowę zlecenia. 

Wartość wskaźnika wynosi: 2 EPC. 

Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz 
umów o pracę. 

2. 
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach - kobiety 
[EPC] 

EPC 

3. 
Kluczowy 
WLWK 

Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 
przedsiębiorstwach - 
mężczyźni [EPC] 

EPC 

4. 
Kluczowy 

horyzontalny 
Liczba utrzymanych miejsc 
pracy [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 jw. na tzw. ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC). 

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety (K), mężczyzn (M) i ogółem (O). 

5. 
Kluczowy 

horyzontalny 
Liczba utrzymanych miejsc 
pracy – kobiety [EPC] 

EPC 

6. 
Kluczowy 

horyzontalny 
Liczba utrzymanych miejsc 
pracy – mężczyźni [EPC] 

EPC 

7. Kluczowy Liczba nowo utworzonych EPC Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, które 

                                                
1 Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku sprawozdawczego w stosunku do pełnego 

czasu pracy obowiązującego w danej instytucji. Przy wyliczeniu EPC w odniesieniu do umów o pracę nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych nieobecności 
usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami wychowawczymi trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy). 
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horyzontalny miejsc pracy – pozostałe 
formy [EPC] 

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

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na kobiety (K), mężczyzn (M) i ogółem (O). 

Wartość wskaźnika weryfikowana będzie na podstawie deklaracji ZUS DRA oraz 
umów o pracę. 

8. 
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy – pozostałe 
formy – kobiety [EPC] 

EPC 

9. 
Kluczowy 

horyzontalny 

Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy – pozostałe 
formy – mężczyźni [EPC] 

EPC 

10. 
Specyficzny 
dla projektu 

Liczba wspartych projektów 
w fazie przygotowawczej 
[szt.] 

[szt.] 
Wskaźnik obejmuje liczbę wspartych projektów w zakresie przygotowania 
dokumentacji (tj. sporządzenia/uzyskania dokumentów, analiz, decyzji i opracowań) 
dla przyszłych projektów infrastrukturalnych 

 
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 wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu właściwe dla zakresu projektu. 
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 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. 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 5.3 RPO WP 2014-2020. 

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

7. Dodatkowe informacje na temat wskaźników podano w Instrukcji wypełniania wniosku. 


