
Jednostka Priorytet
Początkowy punkt 

odniesienia
Ostateczny cel 2007 Realizacja 2008 Realizacja 2009 Realizacja

2010 

Realizacja

2011 

Realizacja

2012 

Realizacja
2013 Realizacja 2014 Realizacja

1 Job created Liczba utworzonych miejsca pracy szt. 1-9 0 10431 0 0 84,75 1004,5 2119,25 3321 6776,26 11115,32

2
Jobs created for 

men

dla mężczyzn
szt. 1-9 0 5031 0 0 47,75 693,75 1446,25 2240,25 3694,95 5011,02

3
Jobs created for 

women

dla kobiet
szt. 1-9 0 5400 0 0 37 311 673 1080,75 1946,19 2636,99

4

Number of RTD 

projects

liczba projektów z dziedziny B+R 

Liczba projektów w zakresie badań i 

rozwoju technologicznego

szt. 1 0 200 0 0 0 0 1 2 6 12

5

Number of 

cooperation project 

enterprices - 

research institution

liczba projektów dotyczących 

współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami a jednostkami 

badawczymi
szt. 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2

6

Research jobs 

created

liczba utworzonych miejsc pracy 

(B&R)

7

Number of direct 

investment aid 

projects to SME

liczba projektów (z zakresu 

bezpośredniej pomocy inwestycyjnej 

dla MSP) Liczba projektów 

dotyczących bezpośredniej pomocy 

8

Number of starts - 

ups supported 

liczba założonych przedsiębiorstw, 

którym udzielono wsparcia 

9

Jobs created (gross, 

full time equivalent)

liczba utworzonych miejsc pracy 

(brutto, odpowiedniki zatrudnienia w 

pełnym wymiarze godzin) kat. 8  

Liczba utworzonych miejsc pracy 

10

Investment induced 

(milion E)

dodatkowe (przeciętne ) inwestycje 

wykreowane dzięki wsparciu (w 

milionach euro)

11

Number of 

information society 

projects

liczba projektów (z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego)  liczba 

projektów związanych z rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego

szt. 1-9 0 245 0 0 1 22 52 87 125 159

12

Number of 

additional 

population covered 

by broadband 

liczba osób, które uzyskała 

szerokopasmowy dostęp do Internetu  

Liczba ludności nowo objętej dostępem 

szerokopasmowym

tyś osób 2 0 210 0 0 0 0 0 0 0 11,27

13

Number of 

transport projects 

liczba projektów (z zakresu transportu) 

Liczba projektów transportowych szt. 7 80 0 0 3 35 78 122 150 170

13a

km of new or 

reconstucted roads

liczba km nowych lub 

zmodernizowanych dróg  km nowych 

lub zmodernizowanych dróg

km 7

13b

km of new or 

reconstucted 

railways

liczba kilometrów nowych bądź 

zrekonstruowanych linii kolejowych  

km nowej lub zmodernizowanej sieci 

kolejowej

14

km of new roads liczba kilometrów nowych dróg

km 7 65 0 0 0 1,02 6,39 20,95 25,71 36,44

15

km of new TEN 

roads

w tym w ramach TEN
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16

km of reconstructed 

roads 

liczba kilometrów zmodernizowanych 

dróg km 7 240 0 0 2,96 34,24 149,16 200,6 289,42 314,17

17

km of new railroads liczba kilometrów nowych linii 

kolejowych

18

km of TEN 

railroads 

w tym w ramach TEN

19

km of reconstructed 

railroads

liczba kilometrów zmodernizowanych 

linii kolejowych km zmodernizowanej 

sieci kolejowej km 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0

20

Value for 

timesavings in 

Euro/year 

stemming from new 

wartość oszczędności czasu dla 

przewozu pasażerów i towaru 

wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych 

dzięki budowie i modernizacji dróg  

EUR/rocznie 7 75840949,33 0 0 0 15462,78 10474928,21 17887131,42 41667064,04 108931049,33

21

Value for 

timesavings in 

Euro/year 

stemming from new 

wartość oszczędności czasu dla 

przewozu pasażerów i towaru 

wyrażona w euro/rocznie, uzyskanych 

dzięki budowie i modernizacji linii 

EUR/rocznie 7 32537441,98 0 0 0 0 0 0 0 0

22

Additional 

population served 

with improved 

urban transport

dodatkowa liczba pasażerów 

obsłużonych przez usprawniony 

transport miejski - Liczba ludności 

dodatkowo obsługiwanej w związku z 

tyś. osób 7 1420 0 0 0 0 0 18412,88 22211,44 42101,38

23

Number of 

renevable energy 

projects

liczba projektów z zakresu energii 

odnawialnej Liczba projektów 

związanych z energią odnawialną szt. 5 0 36 0 0 0 2 3 9 21 36

24

Additional capacity 

of revenable energy 

production

dodatkowa moc produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych (MW) Dodatkowe 

możliwości wytwarzania energii 

odnawialnej

MW 5 0 35 0 0 0 0,005 0,005 2,89 5,26 9,84

25

Additional 

population served 

by water projects

liczba osób, która uzyskała dostęp do 

sieci wodociągowej Liczba ludności 

obsługiwanej dodatkowo w związku z 

projektami w zakresie sieci 

wodociągowej

osoba 5 0 18400 0 0 0 426 426 426 1116 1116

26

Additional 

population served 

by waste water 

projects

liczba osób podłączonych do systemu 

kanalizacji sanitarnej Liczba ludności 

obsługiwanej dodatkowo w związku z 

projektami w zakresie oczyszczania 

ścieków

osoba 5 0 32300 0 0 0 450 450 8259 10901 17043

27

Number of waste 

projects

liczba projektów gospodarowania 

odpadami Liczba projektów z zakresu 

gospodarki odpadami
szt. 5 0 27 0 0 0 2 17 30 35 38

28

Number of projects 

on improvment of 

air quality 

liczba projektów służących poprawie 

jakości powietrza szt. 5 0 50 0 0 0 9 20 38 60 84

29

Area rehabilited 

(km2)

powierzchnia terenów 

zrekultywowanych (km2) km2 5 0 0,52 0 0 0 0 0,2672 0,426 0,47 1,32

30

Reduction 

greenhouse 

emissions (Co2 and 

equivalents, kt)

redukcja emisji gazów cieplarnianych 

(CO2 i ekwiwalentów, kt/rok)



31

Number of risk 

prevention projects 

liczba projektów (z zakresu 

zapobiegania zagrożeniom) szt. 5 0 7 0 0 0 0 1 6 11 14

32

Number of people 

benefiting from 

flood protection 

measures

liczba ludności objętej ochroną 

przeciwpowodziową Liczba osób 

korzystających ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej

33

Number of people 

benefiting from 

forest protection 

and other protection 

liczba ludności objętej ochroną 

przeciwpożarową lasów i innymi 

środkami ochrony

34

Number of tourism 

projects

liczba projektów (turystyka)  Liczba 

projektów z branży turystycznej

35

Number of jobs 

created in tourism 

liczba utworzonych miejsc pracy 

(turystyka)

36

Number of 

education projects

liczba projektów (edukacja) - Liczba 

projektów edukacyjnych szt. 8 80 0 0 0 21 42 58 69 83

37

Number of 

benefiting students

liczba korzystających studentów 

Liczba studentów-beneficjentów osoba 8 165000 0 0 0 37276 40972 40972 50577 55274

38

Number of health 

projects

liczba projektów (zdrowie) Liczba 

projektów prozdrowotnych szt. 9 195 0 0 14 65 85 97 106 110

39

Number of projects 

ensuring 

sustainability and 

improving the 

liczba projektów zapewniających 

zrównoważony rozwój oraz 

poprawiających atrakcyjność miast  

Liczba projektów zapewniających 

szt. 6 140 0 0 0 5 12 26 46 79

40

Number of projects 

seeking to promote 

business, 

entrepreneurship 

liczba projektów promujących 

przedsiębiorczość i zastosowanie 

nowych technologii Liczba projektów 

mających na celu promowanie 

szt. 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0

41

Number of projects 

offering services to 

promote equal 

opportunities and 

liczba projektów oferujących usługi 

promujące równość szans i 

zapobiegających wykluczeniu 

społecznemu przedstawicieli 

56

Number of inter-

regiobnal co-

operation projects

Liczba międzyregionalnych projektów 

współdziałania

Tłumaczenia wskaźników są zgodne z dokumentem - Wskaźniki monitoringu i ewaluacji okres programowania 2007-2013 (gdzie występuje m.in. liczba km nowych dróg - 14)

tabela nie obejmuje wskaźników dotyczących  współpracy transgranicznej i transnarodowej (42 - 55).

wskaźniki 13 a i 13 b nie występują w „Indicative guidelines on evaluation methods: reporting of core indicators for the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund”, jednak wskaźniki te występują w tabelach przekazywanych przez KE, dlatego istnieje konieczność ujęcia 

ich w niniejszym załączniku.


