Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru

Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typ 8: projekty dotyczące opracowania
i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków
w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

L.p.

Typ
wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

DEFINICJA

WSKAŹNIKI PRODUKTU
1.

Kluczowy
WLWK

2.

Specyficzny
dla projektu

Liczba opracowanych
dokumentów planistycznych
z zakresu ochrony przyrody

[szt.]

Liczba dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody, które zostały
opracowane w ramach projektu.

Liczba opracowanych
ekspertyz/analiz

[szt.]

Liczba ekspertyz/analiz, które zostały opracowane w ramach projektu.

IZ może dopuścić stosowanie na poziomie projektu, obok WLWK 2014, wskaźników uwzględniających specyfikę danego projektu, określonych przez beneficjenta
(wskaźniki specyficzne dla projektu). Wskaźniki specyficzne dla projektu podlegają monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie projektu z uwagi na ograniczoną
możliwość ich agregowania i porównywania pomiędzy projektami.
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 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 usług i innych dokumentów związanych z rozliczeniami
inwestora z wykonawcą. Wskaźniki produktu występują z dniem odbioru i przekazania przedmiotu zamówienia.
4. Wskaźniki rezultatu nie występują w przedmiotowym naborze.

5. Wskaźniki kluczowe są opisane w załączniku do Wytycznych MIiR w zakresie 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 4.5 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.
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