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Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Priorytet 

/Działanie/Poddziałanie/

Typ Projektu

Typ wskaźnika

Wskaźnik 

kluczowy 

(T/N)

Nazwa wskaźnika Jedn. miary

Produkt N Długość wybudowanych dróg gminnych km

Produkt N Długość wybudowanych dróg powiatowych km

Produkt N Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg gminnych km

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg powiatowych km

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg wojewódzkich km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) km

Produkt N Długość przebudowanej/wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) km

Produkt N Długość wybudowanej sieci teleinformatycznej km

Produkt N Długość przebudowanej/wyremontowanej sieci teleinformatycznej km

Produkt
N

Powierzchnia budynków wybudowanych w parkach technologicznych i przemysłowych, przeznaczonych pod działalność gospodarczą m2

Produkt N
Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków w parkach technologicznych i przemysłowych, przeznaczonych pod 

działalność gospodarczą
m2

Produkt N Liczba budynków w wybudowanych parkach technologicznych i przemysłowych szt.

Produkt T Powierzchnia wybudowanych parków technologicznych i parków przemysłowych ha

Produkt T Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych parków przemysłowych i parków technologicznych ha

Produkt T Powierzchnia uzbrojonego terenu ha

Produkt N Liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury parków przemysłowych i parków technologicznych szt.

Produkt N Liczba budynków poddanych przebudowie/remontowi szt.

Produkt N Powierzchnia budynków poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą w budynkach poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Liczba budynków poddanych przebudowie/remontowi na potrzeby działalności gospodarczej szt.

Rezultat N Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana przez przedsiębiorców m2

Uwagi:

Niniejsza lista wskaźników jest zamknięta, tzn. nie ma możliwości dodawania wskaźników nie wymienionych na liście.

Beneficjent ma obowiązek używania wszystkich wskaźników z poszczególnych typów projektów, które jest w stanie monitorować i wykazywać.

Wskaźniki kluczowe są to wskaźniki szczególnie ważne dla monitorowania wdrażania RPO WSL. Składają się na nie wskaźniki kluczowe zapisane w RPO oraz 

wskaźniki kluczowe z wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wskaźniki rezultatu, które odzwierciedlają liczbę osób korzystających ze wspartej infrastruktury należy wykazywać za okres 12 miesięcy (liczba osób 

korzystających rocznie ze wspartej infrastruktury)

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont parków przemysłowych i technologicznych wraz z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z 

wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom, 
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Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach parku przemysłowego i parku technologicznego szt.

Produkt N Długość wybudowanych dróg gminnych km

Produkt N Długość wybudowanych dróg powiatowych km

Produkt N Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg gminnych km

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg powiatowych km

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg wojewódzkich km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) km

Produkt N Długość przebudowanej/wyremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) km

Produkt N Długość wybudowanej sieci teleinformatycznej km

Produkt N Długość przebudowanej/wyremontowanej sieci teleinformatycznej km

Produkt T Powierzchnia uzbrojonego terenu ha

Rezultat T Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana przez przedsiębiorców m2

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenie objętym wsparciem szt.

Produkt N Liczba wybudowanych centrów wsparcia przedsiębiorczości szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych centrów wsparcia przedsiębiorczości m2

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych centrów wsparcia przedsiębiorczości szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych centrów wsparcia przedsiębiorczości m2

Produkt N Powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą w budynkach poddanych przebudowie/remontowi m2

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana przez przedsiębiorców m2

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców m2

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług centrów wsparcia przedsiębiorczości szt.

Rezultat N Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu centrów wsparcia przedsiębiorczości szt.

Produkt N Liczba wybudowanych instytucji otoczenia biznesu szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych instytucji otoczenia biznesu szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych budynków instytucji otoczenia biznesu z wyłączeniem inkubatorów przedsiębiorczości m2

Produkt N
Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków instytucji otoczenia biznesu z wyłączeniem inkubatorów 

przedsiębiorczości
m2

Produkt N Liczba budynków poddanych przebudowie/remontowi na inkubatory przedsiębiorczości szt.

Produkt T Powierzchnia budynków poddanych przebudowie/remontowi na inkubatory przedsiębiorczości m2

Produkt N Powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą w budynkach poddanych przebudowie/remontowi m2

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana przez przedsiębiorców m2

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców m2

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury instytucji otoczenia biznesu z wyłączeniem inkubatorów przedsiębiorczości szt.

Rezultat N Liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu  instytucji otoczenia biznesu szt.

Rezultat T Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach przedsiębiorczości szt.

Produkt N Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB) szt.

5. Rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi

2. Kompleksowe uzbrojenie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont centrów wsparcia przedsiębiorczości

4. Budowa, przebudowa, remont i modernizacja infrastruktury instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym
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Produkt N Liczba wprowadzonych standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców szt.

Produkt N Liczba sieci instytucji otoczenia biznesu uczestniczących w międzynarodowych sieciach szt.

Rezultat N Liczba nowych usług dla przedsiębiorców szt.

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu szt.

Produkt N Liczba godzin usług doradczych dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi, technologicznymi i inkubatorami 

przedsiębiorczości
godz.

Rezultat N Liczba instytucji zarządzających korzystających z usług doradczych szt.

Produkt T Liczba wspartych funduszy mikropożyczkowych szt.

Produkt T Liczba wspartych funduszy pożyczkowych szt.

Produkt T Liczba wspartych funduszy poręczeniowych szt.

Produkt N Zmiana wartości środków pozostających w dyspozycji funduszu PLN

Rezultat T Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały pożyczki ze wspartych funduszy mikropożyczkowych szt.

Rezultat T Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały pożyczki ze wspartych funduszy pożyczkowych szt.

Rezultat T Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały poręczenia ze wspartych funduszy poręczeniowych szt.

Rezultat T Wartość udzielonych poręczeń PLN

Rezultat T Wartość udzielonych pożyczek PLN

Produkt N Liczba zorganizowanych targów ofert inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba samorządów uczestniczących w targach ofert inwestycyjnych szt.

Produkt N Spotkania z partnerami godz.

Produkt N Liczba potencjalnych partnerów szt.

Produkt N Liczba materiałów promocyjnych szt.

Rezultat N Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych szt.

Rezultat N Liczba gości targowych osoby

Produkt N Liczba kampanii promocyjnych zorganizowanych w kraju szt.

Produkt T Liczba kampanii promocyjnych zorganizowanych zagranicą szt.

Produkt N Liczba materiałów promocyjnych szt.

Rezultat N Liczba wypromowanych ofert inwestycyjnych szt.

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług

Produkt T Liczba rozbudowanych przedsiębiorstw szt.

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/ produktów w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.2 Promocja inwestycyjna

2.  Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą

1. Organizacja lub udział w imprezach targowo – wystawienniczych

Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP

7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

6. Usługi doradcze dla instytucji zarządzających parkami przemysłowymi oraz inkubatorami przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości akademickiej)
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Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług

Produkt T Liczba zmodernizowanych przedsiębiorstw szt.

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

4. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska

Produkt N Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych przedsięwzięć dostosowawczych szt.

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt N Liczba dostosowanych technologii i produktów szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezultat N Spadek kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa %

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

5. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes)

Produkt N Liczba projektów z zakresu gospodarki elektronicznej (e-biznes) szt.

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN
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Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem

Produkt N Liczba wdrożonych systemów CRM (Customer Relationship Management) szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów ERP (Enterprise Resource Planning) szt.

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt N Liczba innych wdrożonych systemów szt.

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

7. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą

Produkt N Liczba materiałów promocyjnych przygotowanych na potrzeby targów/wystaw szt.

Produkt N Wielkość wynajętej powierzchni targowo-wystawienniczej m2

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt N Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym prowadzonych podczas trwania misji szt.

Rezultat N Ilość spotkań z partnerami biznesowymi podczas imprezy targowo-wystawienniczej lub misji gospodarczej godz.

Rezultat N Liczba podpisanych kontraktów handlowych szt.

Rezultat N Liczba osób odwiedzających stoisko (osób, które zapoznały się z asortymentem firmy) osoby

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Poddziałanie 1.2.2.  MSP

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług

Produkt T Liczba rozbudowanych przedsiębiorstw szt.

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/ rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług

Produkt T Liczba zmodernizowanych przedsiębiorstw szt.

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.
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Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej

Produkt N Liczba wdrożonych przedsięwzięć szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska

Produkt N Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych przedsięwzięć dostosowawczych szt.

Produkt N Liczba dostosowanych technologii i produktów szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych m2

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezultat N Spadek kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa %

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes)

Produkt N Liczba projektów z zakresu gospodarki elektronicznej (e-biznes) szt.

Produkt T Liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem

Produkt N Liczba wdrożonych systemów CRM (Customer Relationship Management) szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów ERP (Enterprise Resource Planning) szt.

Produkt N Liczba innych wdrożonych systemów szt.
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Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Rezultat N Spadek kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa %

Rezutat N Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach osoby

8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą

Produkt N Liczba materiałów promocyjnych przygotowanych na potrzeby targów/wystaw szt.

Produkt N Wielkość wynajętej powierzchni targowo - wystawienniczej m2

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw szt.

Produkt T Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym przeprowadzonych podczas trwania misji szt.

Rezultat N Ilość spotkań z partnerami biznesowymi podczas imprezy targowo-wystawienniczej lub misji gospodarczej godz.

Rezultat T Liczba podpisanych kontraktów handlowych szt.

Rezultat T Liczba osób odwiedzających stoisko (osób, które zapoznały się z asortymentem firmy) osoby

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Produkt T Liczba małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa osoby

Rezultat N Liczba utworzonych dokumentów strategicznych szt.

Rezultat N Liczba uzyskanych certyfikatów szt.

Rezultat N Liczba wdrożonych systemów zarządzania jakością szt.

10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej

Produkt T Liczba małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

11. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie

Produkt T Liczba małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Produkt T Liczba małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat N Liczba połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami szt.

Rezultat T Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego PLN

Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w MSP

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych 

Produkt N Ilość zakupionych patentów szt.

Produkt N Liczba wdrożonych innowacji i nowych technologii szt.

Produkt T Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu PLN

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP 

oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej
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Produkt N Powierzchnia gruntów nabytych w ramach projektu ha

Produkt N Liczba utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Rezultat N Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych produktów/usług w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba firm opartych na nowych technologiach szt.

Rezultat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezultat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt.

2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Produkt N Ilośc zakupionych patentów szt.

Produkt N Liczba wdrożonych innowacji i nowych technologii szt.

Produkt T Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu PLN

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia gruntów nabytych w ramach projektu ha

Produkt N Liczba utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt T Liczba laboratoriów utworzonych w przedsiębiorstwach szt.

Produkt T Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R szt.

Rezultat N Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych produktów/usług w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba firm opartych na nowych technologiach szt.

Rezultat N Utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie współpracy z jednostką badawczo-rozwojową szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezultat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne

Produkt T Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat N
Liczba wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne w wyniku usług 

doradczych
szt.

Rezultat N Liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem doradztwa: np.analizy, raporty, strategie rozwoju szt.

Produkt T Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat N Liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem doradztwa: np.analizy, raporty, strategie rozwoju szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług

4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo 

znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku
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Produkt N Liczba utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/ produktów w przedsiębiorstwie szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezutat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Liczba utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów w przedsiębiorstwie szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezutat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Liczba utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezutat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezutat T Liczba podpisanych kontraktów handlowych szt.

Rezutat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt T Liczba dostosowanych technologii szt.

Produkt T Liczba dostosowanych produktów szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Liczba utworzonych/rozbudowanych/zmodernizowanych/nabytych nieruchomości budynkowych szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezutat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes)

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług

4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej

5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska
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Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezutat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Rezultat N Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezultat N Liczba ulepszonych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie szt.

Rezutat N Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezutat T Liczba usuniętych barier dla niepełnosprawnych szt.

Produkt N Liczba materiałów promocyjnych przygotowanych na potrzeby targów/wystaw szt.

Produkt N Wielkość wynajętej powierzchni targowo-wystawienniczej m2

Produkt T Liczba przedsiębiorstw wspartych szt.

Produkt N Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym prowadzonych podczas trwania misji szt.

Rezultat N Ilość spotkań z partnerami biznesowymi podczas imprezy targowo-wystawienniczej lub misji gospodarczej godz.

Rezultat N Liczba osób odwiedzających stoisko (osób, które zapoznały się z asortymentem firmy) osoby

Produkt T Liczba mikro małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa osoby

Rezultat N Liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem doradztwa: np.analizy, raporty, strategie rozwoju szt.

Rezultat N Liczba uzyskanych certyfikatów szt.

Rezultat N Liczba wdrożonych systemów zarządzania jakością szt.

Produkt T Liczba mikro małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat N Liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem doradztwa: np.analizy, raporty, strategie rozwoju szt.

Produkt T Liczba mikro małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat N Liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem doradztwa: np.analizy, raporty, strategie rozwoju szt.

Produkt T Liczba mikro małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z usług doradczych szt.

Produkt N Liczba osób korzystających z doradztwa szt.

7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem

8. Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą

9. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP 

oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej

10. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej

11. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie

12. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami
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Produkt N Liczba godzin doradztwa uzyskanego przez przedsiębiorstwo godz.

Rezultat N Liczba łączących się przedsiębiorstw  szt.

Rezultat N Liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem doradztwa: np.analizy, raporty, strategie rozwoju szt.

Produkt T Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB) szt.

Produkt N Liczba wybudowanych budynków szt.

Produkt N Liczba budynków poddanych przebudowie/remontowi szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych budynków m2

Produkt N Powierzchnia budynków poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Liczba zainstalowanego i uruchomionego sprzętu specjalistycznego szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji szt.
Produkt N Liczba udostępnionych ofert w zakresie innowacji i/lub transferu technologii szt.

Produkt N Liczba obsługiwanych przedsiębiorstw na koniec ostatniego zamkniętego okresu sprawozdawczego szt.

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców m2

Rezultat T Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB szt.

Rezultat T Liczba usług wykonanych na rzecz przedsiębiorstw przez IOB szt.

Rezultat N Liczba obsługiwanych nowych przedsiębiorstw w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N
Liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów 

transferu technologii w wyniku realizacji projektu
szt.

Rezultat N Liczba projektów badawczych zrealizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury szt.

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług jednostek transferu technologii szt.

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu IOB szt.

Rezultat N Liczba podpisanych umów dotyczących innowacji i/lub transferu technologii szt.

Produkt N Liczba wybudowanych budynków szt.

Produkt N Liczba budynków poddanych przebudowie/remontowi szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych budynków m2

Produkt N Powierzchnia budynków poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt T Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej szt.

Produkt T Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych szt.

Produkt N Powierzchnia przeznaczona pod działalność gospodarczą w budynkach poddanych przebudowie/remontowi m2

Rezultat N Powierzchnia przygotowana w ramach projektu wykorzystywana dla świadczenia usług dla przedsiębiorców m2

Rezultat T Liczba instytucji korzystających z zakupionej aparatury naukowo-badawczej szt.

Rezultat T Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury szt.

Rezultat T Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt.

Rezultat N Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Liczba podpisanych umów dotyczących transferu technologii szt.

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki szt.

3. Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorcami

1. Budowa ( w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz centrów 

transferu technologii  o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki, w tym wchodzących 

w skład CZT i CD nie posiadających osobowości prawnej

Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji
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Produkt N Liczba godzin usług doradczych w zakresie innowacji i/lub transferu technologii szt.

Produkt N Liczba jednostek transferu technologii korzystających z usług doradczych szt.

Rezultat T Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt.

Rezultat N Liczba opracowanych dokumentów będących wynikiem doradztwa (np. analizy, raporty, strategie rozwoju itp.) szt.

Rezultat N Liczba zainstalowanych i uruchomionych aplikacji komputerowych szt.

Rezultat N Liczba wdrożonych systemów informatycznych szt.

Rezultat N Liczba/rodzaj opracowanych metodologii analiz potrzeb MŚP i trendów rynkowych szt.

Rezultat N Liczba wprowadzonych standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców szt.

Rezulat T Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami szt.

Rezulat T Liczba usług wykonanych na rzecz przedsiębiorstw przez IOB szt.

Rezulat T Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB szt.

Rezultat N Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w wyniku realizacji projektu przez inne podmioty niż IOB szt.

Rezultat N Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w wyniku realizacji projektu przez inne podmioty niż IOB szt.

Produkt N Liczba sieci instytucji otoczenia biznesu, które skorzystały ze wsparcia szt.

Produkt T Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB) szt.

Produkt N Liczba sieci międzynarodowych współpracujących z siecią instytucji otoczenia biznesu szt.

Produkt N Liczba wprowadzonych standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców szt.

Rezultat T Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami szt.

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu szt.

Rezultat T Liczba usług wykonanych na rzecz przedsiębiorstw przez IOB szt.

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu IOB szt.

Rezultat T Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez IOB szt.

Produkt T Liczba zmodernizowanych laboratoriów szt.

Produkt T Liczba objętych wsparciem ośrodków badawczych szt.

Produkt T Liczba zakupionej aparatury naukowo-badawczej szt.

Produkt N
Liczba przebudowanych pomieszczeń laboratoryjnych w celu dostosowania laboratoriów do wymagań dyrrektyw unijnych, zwłaszcza 

norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska
szt.

Produkt N
Powierzchnia przebudowanych pomieszczeń laboratoryjnych w celu dostosowania laboratoriów do wymagań dyrrektyw unijnych, 

zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska
m2

Rezulat T Liczba instytucji korzystajacych z zakupionej aparatury naukowo-badawczej szt.

Rezultat T Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów szt.

Rezultat T Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury szt.

Rezultat T Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt.

Produkt T Liczba wspartych klastrów/powiązań kooperacyjnych szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw zaangażowanych w powiązania kooperacyjne szt.

Produkt N Liczba szkół wyższych zaangażowanych w powiązania kooperacyjne szt.

Produkt N Liczba jednostek badawczo-rozwojowych zaangażowanych w powiązania kooperacyjne szt.

Produkt T Liczba instytucji otoczenia biznesu zaangażowanych w powiązania kooperacyjne szt.

4. Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii 

5. Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska

6. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym
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Produkt N
Liczba utworzonych klastrów potwierdzona umową, porozumieniem, statutem lub innym dokumentem wskazującym na liczbę członków 

klastra 
szt.

Rezultat N Liczba nowych członków, które przystąpiły do klastra  w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat T Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt.

Rezultat T Liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki powiązaniom kooperacyjnym szt.

Rezultat T Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami szt.

Rezultat N Liczba nabytych/wdrożonych nowych technologii w ramach klastra w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Liczba udoskonalonych technologii w ramach klastra w wyniku realizacji projektu szt.

Produkt T Długość nowo wybudowanej sieci szkieletowej km

Produkt T Długość zmodernizowanej sieci szkieletowej km

Produkt N Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci szt.

Produkt N Liczba nowych węzłów sieci szkieletowej szt.

Produkt N Liczba zmodernizowanych węzłów sieci szkieletowej szt.

Produkt N Długość dzierżawionej sieci szerokopasmowej. km

Produkt N Długość dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej. km

Rezultat T Liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego internetu (za wyjątkiem szkół) szt.

Rezultat T Liczba szkół podłączonych do szerokopasmowego internetu szt.

Rezultat T Liczba innych instytucji podłączonych do szerokopasmowego internetu szt.

Rezultat T Liczba MŚP podłączonych do szerokopasmowego internetu szt.

Produkt N Długość nowo wybudowanej sieci dostępowej (w tym LAN) km

Produkt N Długość zmodernizowanej sieci dostępowej (w tym LAN) km

Produkt N Liczba uruchomionych urządzeń dostępowych szt.

Produkt N Liczba uruchomionych stacji bazowych sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) szt.

Produkt N Zasięg stacji bazowej sieci bezprzewodowej (np. typu WiMAX) km

Produkt N Długość zmodernizowanej sieci LAN w urzędach /jednostkach publicznych km

Produkt N Liczba punktów dostępowych w sieci LAN w urzędach/jednostkach publicznych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci szt.

Produkt N Długość dzierżawionej sieci szerokopasmowej. km

Produkt N Długość dzierżawionej kanalizacji teletechnicznej. km

Rezultat T Liczba osób fizycznych (użytkowników) podłączonych do szerokopasmowego internetu osoby

Rezultat T Liczba instytucji publicznych podłączonych do szerokopasmowego internetu (za wyjątkiem szkół) szt.

Rezultat T Liczba szkół podłączonych do szerokopasmowego internetu szt.

Rezultat T Liczba innych instytucji podłączonych do szerokopasmowego internetu szt.

Rezultat T Liczba MŚP podłączonych do szerokopasmowego internetu szt.

Produkt T Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) szt.

Produkt N Liczba uruchomionych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających miesięcznie z uruchomionych PIAP osoby

Produkt N Liczba uruchomionych centrów zarządzania siecią szt.

Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

1. Budowa i przebudowa sieci szkieletowych

2. Budowa i przebudowa sieci dostępowych 

3. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) 

4. Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami w infrastrukturę teleinformatyczną

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
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Produkt N Liczba zmodernizowanych centrów zarządzania siecią szt.

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Rezultat N Długość sieci obsługiwanej przez centrum zarządzania siecią km

Rezultat N Ilość użytkowników sieci obsługiwanych przez centrum zarządzania siecią osoby

Rezultat N Czas reakcji centrum zarządzania siecią na awarię min

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Produkt T Liczba uruchomionych aplikacji szt.

Produkt N Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji szt.

Produkt T Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług online na poziomie 1 - Informacja szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług online na poziomie 2 - Interakcja szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług online na poziomie 3 - Dwustronna interakcja szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług online na poziomie 4 - Transakcja szt.

Produkt N Liczba uruchomionych portali szt.

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych programów antywirusowych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi systemu eGovernment osoby

Produkt (crossfinancing) N Liczba instytucji, które skorzystały z doradztwa w zakresie wdrażania systemu eGovernment szt.

Rezultat N Średni czas obsługi klienta min

Rezultat T Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online osoby

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych szt.

Rezultat T Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych osoby

Rezultat T Ilość jednostek naukowych korzystających z utworzonych aplikacji szt.

Rezultat T Ilość jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji szt.

Produkt T Liczba rejestrów publicznych udostępnionych online szt.

Produkt T Liczba uruchomionych aplikacji szt.

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Produkt N Liczba uruchomionych systemów GIS szt.

Produkt N Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych (w tym SEOD) szt.

Produkt N Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych programów antywirusowych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji szt.

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w administracji 

publicznej

osoby

Produkt (crossfinancing) N
Liczba instytucji, które skorzystały z doradztwa w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w 

administracji publicznej
szt.

Rezultat N Średni czas realizacji procedury godz.

Rezultat N Średni czas obługi klienta min

1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie eGovernment zwiększających zakres oraz dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną

(front-office), 

2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office). 

Działanie 2.2.  Rozwój elektronicznych usług publicznych
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Rezultat T Liczba osób mających możliwość używania podpisu elektronicznego osoby

Rezultat N Ilość procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o podpis elektroniczny szt.

Rezultat N Ilość procedur wewnętrznych realizowanych w oparciu o system GIS szt.

Produkt T Liczba nowych obiektów bazy noclegowej szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy noclegowej szt. 

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Liczba miejsc noclegowych w nowych obiektach bazy noclegowej szt.

Produkt N Liczba miejsc noclegowych w przebudowanych (wyremontowanych) obiektach bazy noclegowej szt.

Produkt N Liczba obiektów bazy noclegowej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu szt.

Produkt T Liczba  przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów bazy noclegowej osoby  

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy noclegowej osoby  

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów bazy noclegowej po zrealizowaniu projektu osoby  

Produkt T Liczba nowych obiektów bazy gastronomicznej szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy gastronomicznej szt. 

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Liczba obiektów bazy gastronomicznej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu szt.

Produkt T Liczba  przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów bazy  gastronomicznej osoby 

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy gastronomicznej osoby  

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów bazy gastronomicznej po zrealizowaniu projektu osoby  

Produkt T Liczba nowych obiektów bazy noclegowej szt.

Produkt N Powierzchnia nowych obiektów bazy noclegowej m2

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy noclegowej szt. 

Produkt N Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy noclegowej m2

Produkt N Liczba miejsc noclegowych w nowych obiektach bazy noclegowej szt.

Produkt N Liczba miejsc noclegowych w przebudowanych (wyremontowanych) obiektach bazy noclegowej szt.

Produkt N Liczba obiektów bazy noclegowej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów bazy noclegowej osoby  

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy noclegowej osoby  

Produkt T Liczba nowych obiektów bazy gastronomicznej szt.

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem

Działanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne

Priorytet III. Turystyka

Działanie 3.1  Infrastruktura zaplecza turystycznego

Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem
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Produkt N Powierzchnia nowych obiektów bazy gastronomicznej m2

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy gastronomicznej szt. 

Produkt N Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy gastronomicznej m2

Produkt N Liczba obiektów bazy gastronomicznej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów bazy  gastronomicznej osoby 

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów bazy gastronomicznej osoby  

Produkt T Liczba nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt T Długość wybudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki km

Produkt T Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki km

Produkt T Liczba  przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku osoby  

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów  infrastruktury aktywnego wypoczynku osoby 

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Produkt T Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N
Liczba obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji 

projektu
szt.

Produkt T Liczba przedsiębiorstw  wspartych przez inwestycje szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezultat N Liczba turystów uczestniczących w imprezach kulturalno - sportowych osoby

Rezultat N Liczba nowych imprez kulturalnych/sportowych szt. 

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej po zrealizowaniu projektu osoby  

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej osoby  

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej osoby 

Produkt T Liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej szt.

                      Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Liczba obiektów infrastruktury okołoturystycznej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu szt.

Produkt T Liczba  przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno - sportowych

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej

Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna

Działanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa
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Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej osoby

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej osoby

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów infrastruktury okołoturystycznej po zrealizowaniu projektu osoby  

Produkt T Liczba nowych parków tematycznych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) parków tematycznych szt.

Produkt N Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu szt.

Produkt N Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu szt.

Produkt N Powierzchnia nabytych gruntów w ramach projektu ha

Produkt N Liczba parków tematycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu szt.

Produkt T Liczba  przedsiębiorstw wspartych przez inwestycje szt.

Rezutat T Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC - Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych parków tematycznych osoby

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) parków tematycznych osoby

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z parków tematycznych po zrealizowaniu projektu osoby

Produkt T Liczba nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku (infrastruktura punktowa) szt.

Produkt N Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku (infrastruktura punktowa) m2

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku (infrastruktura punktowa) szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku (infrastruktura punktowa) m2

Produkt T Długość wybudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki (infrastruktura liniowa) km

Produkt T Długość przebudowanych szlaków turystycznych/tras aktywnej turystyki (infrastruktura liniowa) km

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku osoby  

Rezultat T Liczba osób korzystających ze przebudowanych (wyremontowanych) obiektów  infrastruktury aktywnego wypoczynku osoby 

Produkt T Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej szt.

Produkt N Powierzchnia nowych terenów rekreacyjno - sportowych ha

Produkt N Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) terenów rekreacyjno-sportowych ha

Produkt N Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej m2

Produkt N Liczba obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalno-sportowych osoby

Rezultat N Liczba nowych imprez kulturalnych/sportowych szt. 

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej osoby  

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury rekreacyjno-sportowej osoby 

Produkt T Liczba nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej szt.

Produkt N Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej m2

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej m2

Produkt N Liczba obiektów infrastruktury okołoturystycznej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury okołoturystycznej osoby

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) obiektów infrastruktury okołoturystycznej osoby

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej

4. Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego
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Produkt T Liczba nowych parków tematycznych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych (wyremontowanych) parków tematycznych szt.

Produkt N Powierzchnia nowych parków tematycznych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych (wyremontowanych) parków tematycznych m2

Produkt N Liczba parków tematycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z nowych parków tematycznych osoby

Rezultat T Liczba osób korzystających z przebudowanych (wyremontowanych) parków tematycznych osoby

Produkt T Liczba nowo powstałych centrów i punktów informacji turystycznej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych (wyremontowanych) centrów i punktów informacji turystycznej szt.

Produkt N Liczba publikacji służących informacji turystycznej (w podziale na rodzaje) szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z centrów i punktów informacji turystycznej osoby

Produkt N Liczba uruchomionych systemów informacji turystycznej szt.

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Produkt N Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych szt.

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług on-line  na poziomie 1 - Informacja szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług on-line  na poziomie 2 - Interakcja szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług on-line  na poziomie 3 - Dwustronna interakcja szt.

Produkt T Liczba uruchomionych usług on-line  na poziomie 4 - Transakcja szt.

Rezultat T Liczba użytkowników korzystających miesięcznie z uruchomionych usług online osoby

Rezultat T Liczba użytkowników systemu informacji turystycznej osoby

Produkt N Liczba nowo powstałych systemów oznakowania szt.

Produkt N Liczba przebudowanych (wyremontowanych) systemów oznakowania szt.

Produkt N Długość oznakowanych szlaków turystycznych km

Rezultat N Liczba osób korzystających z nowo powstałych systemów oznakowania osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających ze przebudowanych (wyremontowanych) systemów oznakowania osoby

Produkt N Liczba imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne szt.

Rezultat T Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki szt.

Rezultat N Liczba uczestników imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne osoby

Produkt N Liczba kampanii promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne szt.

Rezultat N Liczba wypromowanych markowych produktów turystycznych szt.

Produkt N Liczba programów promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych szt.

Rezultat N Liczba markowych produktów turystycznych objętych programem rozwoju lub promocji szt.

3. Przygotowanie programów rozwoju i/lub promocji markowych produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych,

inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych

Priorytet IV. Kultura

Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych

Działanie 3.4. Promocja turystyki

1. Organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu

2. Kampanie promocyjne (w tym udział w targach turystycznych) w kraju i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu

Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej

1. Tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji turystycznej, tylko jako element większego projektu)

2. Tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej
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Produkt T
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, 

adaptacji
szt.

Produkt N
Powierzchnia obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych procesom: rewitalizacji, konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, 

modernizacji, adaptacji
m2

Produkt N Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zaadaptowanych na cele kulturalne szt.

Produkt N Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele kulturalne m2

Produkt T Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego poddanych konserwacji szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej bazy kulturalnej osoby

Rezultat T Liczba osób korzystających z obiektów zaadaptowanych na cele kulturalne osoby

Rezultat N Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych  w obiektach dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem szt.

Rezultat T Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem osoby

Produkt N Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów poprzemysłowych na cele kulturalne m2

Produkt N Liczba obiektów poprzemysłowych zaadaptowanych na cele kulturalne szt.

Produkt N Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele kulturalne m2

Rezultat T Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej bazy kulturalnej osoby

Rezultat N Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych  w zaadaptowanych obiektach poprzemysłowych szt.

Produkt N Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej objętych projektem m2

Produkt T Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt.

Produkt N Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury kulturalnej m2

Produkt T Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej szt.

Produkt T Liczba przystosowanych obiektów infrastruktury kulturalnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt N Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele kulturalne m2

Produkt N Liczba nowych urządzeń (wyposażenia) infrastruktury kulturalnej szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury kulturalnej objętej wsparciem osoby

Rezultat T Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury szt.

Rezultat N Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w obiektach infrastruktury kulturalnej objętych wsparciem szt.

Produkt T Liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń przed zagrożeniami w obiektach dziedzictwa kulturowego szt.

Rezultat T Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Rezultat T Liczba zbiorów zabezpieczonych przed zagrożeniem szt.

Produkt N Długość utworzonych szlaków dziedzictwa kulturowego km

Produkt N Długość zmodernizowanych/rozbudowanych szlaków dziedzictwa kulturowego km

Produkt N Liczba  nowych utworzonych szlaków dziedzictwa kulturowego szt.

Produkt N Liczba  zmodernizowanych szlaków dziedzictwa kulturowego szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających ze szlaków dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem osoby

Produkt N Ilość zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturalnego szt.

Rezultat N Liczba osób korzystających miesięcznie ze zdigitalizowanych zasobów dziedzictwa kulturowego osoby

6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego ich udostępnienia

7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury

2. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne

3. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej

4. Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń

5. Tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego

1. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne
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Produkt N Liczba przystosowanych obiektów infrastruktury kulturalnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z budynków kultury osoby

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w imprezach kulturalnych osoby

Produkt N Liczba nowo powstałych sieci punktów informacji kulturalnej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych sieci punktów informacji kulturalnej szt.

Produkt N Liczba publikacji służących informacji kulturalnej (w podziale na rodzaje) szt.

Rezultat N Liczba osób korzystających z punktów informacji kulturalnej objętych wsparciem osoby

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Produkt N Liczba uruchomionych systemów e-informacji kulturalnej szt.

Produkt N Liczba zmodernizowanych systemów e-informacji kulturalnej szt.

Rezultat N Liczba osób odwiedzających miesięcznie uruchomione domeny o tematyce kulturalnej osoby

Produkt N Liczba nowo powstałych systemów oznakowania szt.

Produkt N Liczba zmodernizowanych/przebudowanych systemów oznakowania szt.

Produkt N Powierzchnia oznakowanych obszarów atrakcyjnych kulturowo m2

Produkt N Liczba oznakowanych obiektów atrakcyjnych kulturowo szt.

Rezultat N Liczba osób korzystających z oznakowanych obszarów atrakcyjnych kulturowo osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających z oznakowanych obiektów atrakcyjnych kulturowo osoby

Produkt N Liczba wydarzeń kulturalnych wpływających na rozwój społeczno – gospodarczy szt.

Rezultat N Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych osoby

Produkt N Liczba kampanii promujących lokalne i regionalne produkty kulturowe szt.

Rezultat N Liczba wypromowanych produktów kulturowych szt.

Rezultat N Liczba uczestników imprez promujących lokalne i regionalne produkty kulturowe osoby

Produkt N Liczba programów rozwoju i/lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych szt.

Rezultat T Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury szt.

Produkt T Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Liczba wybudowanych przepompowni ścieków szt.

Rezultat T Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku szt.

Rezultat N Ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją będącą przedmiotem wniosku m3/doba

Rezultat N Liczba zlikwidowanych zbiorników bezodpływowych szt.

Rezultat N Powierzchnia terenów inwestycyjnych mogących w wyniku realizacji projektu korzystać z sieci kanalizacyjnych dla ścieków 

komunalnych
ha

Rezultat N Powierzchnia terenów inwestycyjnych mogących w wyniku realizacji projektu korzystać z sieci kanalizacyjnych dla wody deszczowej ha

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw obsługiwanych przez sieć będącą przedmiotem projektu szt.

1. Budowa sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa  kanalizacji deszczowej, o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG. 

2. Kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych 

3. Przygotowanie programów rozwoju i/lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz 

Priorytet V. Środowisko

Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

2. Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej

3. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo 

Działanie 4.3. Promocja kultury

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy

Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej

1. Tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej (w tym także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej, tylko jako element większego projektu)
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Rezultat N Liczba budynków użyteczności publicznej obsługiwanych przez sieć będącą przedmiotem projektu szt.

Produkt N Przepustowość nowej lub zmodernizowanej oczyszczalni ścieków m3/doba

Produkt T Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków szt.

Produkt T Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków szt.

Rezultat N Stopień wykorzystania przepustowości wybudowanej/zmodernizowanej oczyszczalni ścieków % 

Rezultat N Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Wzrost RLM obsługiwanej przez oczyszczalnię RLM

Rezultat N Ilość oczyszczonych ścieków m3/doba

Rezultat N Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń: BZT5, azot, fosfor, zawiesina Mg/doba

Rezultat N Powierzchnia terenów inwestycyjnych objętych działaniem oczyszczalni dostępnych w wyniku realizacji projektu ha

Produkt T Długość wybudowanej sieci wodociągowej km

Produkt T Długość przebudowanej sieci wodociągowej km

Produkt N Liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody szt.

Produkt N Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody szt.

Produkt N Wydajność stacji uzdatniania wody m3/doba

Rezultat T Liczba gospodarstw domowych podłączonych do nowego wodociągu szt.

Rezultat N Powierzchnia terenów inwestycyjnych dostępnych w wyniku realizacji przedsięwzięcia ha

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw obsługiwanych przez sieć będącą przedmiotem projektu szt.

Rezultat N Liczba budynków użyteczności publicznej obsługiwanych przez sieć będącą przedmiotem projektu szt.

Produkt N Liczba pojemników zakupionych w ramach projektu i zastosowanych do selektywnej zbiórki odpadów szt.

Produkt N Liczba nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów szt.

Produkt N Łączna przepustowość punktów selektywnej zbiórki odpadów Mg/rok

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych szkoleń/spotkań informacyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych szt.

Rezultat T Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów osoby

Rezultat N Ilość odpadów objętych programem selektywnej zbiórki Mg/rok

Rezultat N IIość nieposegregowanych odpadów komunalnych trafiających na składowiska Mg/rok

Rezultat N Ilość odpadów przekazanych do odzysku Mg/rok

Rezultat N Liczba osób objętych akcją promocyjną osoby

Produkt T Liczba wybudowanych zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów szt.

Produkt T Liczba wybudowanych zakładów segregacji odpadów szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych zakładów segregacji odpadów szt.

Produkt N Łączna przepustowość wybudowanych zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów Mg/doba

Produkt N Łączna przepustowość  przebudowanych/wyremontowanych zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów Mg/doba

Produkt N Łączna przepustowość  wybudowanych zakładów segregacji odpadów Mg/doba

Produkt N Łączna przepustowość  przebudowanych/wyremontowanych zakładów segregacji odpadów Mg/doba

Produkt T Liczba wybudowanych kompostowni szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych kompostowni szt.

1. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wraz z akcją promocyjno-edukacyjną

2. Budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów (za wyjątkiem składowisk odpadów)

2. Budowa (w tym rozbudowa) i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych

3. Budowa (w tym rozbudowa) i przebudowa elementów systemów zaopatrzenia w wodę

Działanie 5.2.  Gospodarka odpadami
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Rezultat N Ilość przetworzonych odpadów Mg/rok

Rezultat T Wydajność zakładów unieszkodliwiania odpadów Mg/doba

Rezultat T Wydajność zakładów odzysku odpadów Mg/doba

Rezultat N Ilość odpadów poddawanych odzyskowi Mg/rok

Rezultat N Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych Mg/rok

Rezultat T Wydajność zakładów segregacji odpadów Mg/doba

Rezultat N Ilości odpadów poddawanych segregacji Mg/rok

Produkt N Liczba oczyszczonych obiektów z azbestu/materiałów zawierających azbest szt.

Produkt N Powierzchnia terenu oczyszczonego z azbestu/materiałów zawierających azbest ha

Produkt N Ilość usuniętego w ramach projektu azbestu/materiału zawierającego azbest Mg

Rezultat N Ilość unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest Mg

Produkt T Powierzchnia zrekultywowanego terenu ha

Produkt N Ilość usuniętych odpadów Mg

Produkt N Ilość odpadów usuniętych w wyniku likwidacji dzikich wysypisk Mg

Produkt T Liczba zrekultywowanych składowisk szt.

Rezultat N Powierzchnia terenów  atrakcyjnych przyrodniczo powstalych w wyniku realizacji projektu ha

Produkt N Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej km

Produkt N Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej km

Produkt N Długość wybudowanej zewnętrznej instalacji odbiorczej lub przyłącza km

Produkt N Długość przebudowanej zewnętrznej instalacji odbiorczej lub przyłącza km

Produkt N Liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych węzłów cieplnych szt.

Produkt N Liczba zamontowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych szt.

Rezultat N Liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej szt.

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 t/rok

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx t/rok

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 t/rok

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów t/rok

Rezultat N Straty ciepła na przesyłach GJ/rok

Rezultat N Powierzchnia terenów inwestycyjnych uzbrojonych w sieć cieplną ha

Rezultat N Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji szt.

Produkt N Liczba  wymienionych źródeł ciepła/wymienników szt.

Produkt N Łączna kubatura budynków poddanych termomodernizacji m3

Produkt N Moc nowego systemu grzewczego MW

Produkt T Liczba obiektów objętych termomodernizacją szt.

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 t/rok

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx t/rok

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 t/rok

Rezultat T Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów t/rok

Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

1.Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa), przebudowa i remont elementów systemów ciepłowniczych (z likwidacją systemów indywidualnych), a także wyposażenie systemów  ciepłowniczych w instalacje ograniczające 

emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza

2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji"

3. Kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest, a także usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów,

4. Rekultywacja obszarów zdegradowanych oraz likwidacja składowisk odpadów, w tym dzikich wysypisk na cele przyrodnicze 
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Rezultat N Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji szt.

Rezultat N Roczna emisja równoważna na jednostkę wyprodukowanej energii kg/GJ/rok

Rezultat N Zapotrzebowanie budynku na energię cieplną MWh/rok

Rezultat T Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych MWh/rok

Produkt T Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego szt.

Produkt T Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego szt.

Produkt T Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego szt.

Produkt T Moc zainstalowana energii elektrycznej MW

Produkt T Moc zainstalowana energii cieplnej MW

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów t/rok

Rezultat N Ilość energii wytworzonej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego MWh/rok

Rezultat T Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu GJ/rok

Produkt T Liczba wybudowanych  jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy szt.

Produkt T Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii z biomasy szt.

Produkt T Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii z biomasy szt.

Produkt T Moc zainstalowana energii elektrycznej MW

Produkt T Moc zainstalowana energii cieplnej MW

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów t/rok

Rezultat N Ilość energii wytworzonej z biomasy MWh/rok

Rezultat T Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu GJ/rok

Produkt N Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii wodnej, geotermicznej i pozostałych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii wodnej, geotermicznej i pozostałych szt.

Produkt T Moc zainstalowana energii elektrycznej MW

Produkt T Moc zainstalowana energii cieplnej MW

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery SO2 t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery NOx t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery CO2 t/rok

Rezultat N Zmniejszenie emisji do atmosfery pyłów t/rok

Rezultat N Ilość energii wytworzonej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych MWh/rok

Rezultat T Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu GJ/rok

4. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia z biomasy

5. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – pozostałe (biogaz, energetyka wodna)

Działanie 5.4.Zarządzanie środowiskiem 

1. Tworzenie i rozwój regionalnych systemów informacji i baz danych dotyczących stanu środowiska, pod warunkiem powszechnego do nich dostępu

3. Budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna
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Produkt T Liczba utworzonych systemów monitorowania stanu środowiska szt.

Produkt N Liczba zakupionego sprzętu - aparatury badawczej szt.

Produkt T Liczba nowych stacji kontrolno-pomiarowych szt.

Produkt T Liczba zmodernizowanych stacji kontrolno-pomiarowych szt.

Rezultat T Powierzchnia terenów objętych systemem monitoringu stanu środowiska ha

Produkt T Liczba stworzonych map akustycznych szt.

Rezultat T Powierzchnia terenów objętych mapami akustycznymi ha

Produkt T Liczba stworzonych map zalewowych szt.

Rezultat T Powierzchnia terenów objętych mapami zalewowymi ha

Produkt N Ilość wybudowanych obiektów infrastruktury służacej przywracaniu i utrzymaniu właściwego stanu siedlisk przyrodniczych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury służacej przywracaniu i utrzymaniu właściwego stanu siedlisk przyrodniczych m2

Produkt N Ilość rozbudowanych/wyremontowanych ośrodków rehabilitacji zwierząt szt.

Produkt N Powierzchnia rozbudowanych/wyremontowanych ośrodków rehabilitacji zwierząt ha

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych szkoleń/spotkań informacyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych szt.

Rezultat N Liczba siedlisk przywróconych do właściwego stanu funkcjonowania szt.

Rezultat T Powierzchnia ochronionych lub zrenaturyzowanych ekosystemów ha

Rezultat N Liczba zwierząt poddanych rehabilitacji szt.

Rezultat T Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem szt.

Rezultat N Liczba osób objętych projektem promocyjno-edukacyjnym osoby

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów małej infrastruktury szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów małej infrastruktury szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów małej infrastruktury m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów małej infrastruktury m2

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych szkoleń/spotkań informacyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych szt.

Rezultat N Liczba gatunków zabezpieczonych wskutek realizacji projektu szt.

Rezultat N Powierzchnia obszarów/siedlisk zabezpieczonych wskutek realizacji projektu ha

Rezultat N Liczba osób objętych projektem promocyjno-edukacyjnym osoby

Produkt N Liczba rozbudowanych/doposażonych ośrodków szt.

Produkt N Powierzchnia wyremontowanych/rozbudowanych obiektów m2

Produkt N Liczba ośrodków edukacji ekologicznej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych szt.

2. Budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochroną prawną, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi

3. Rozbudowa i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym a także kampanie promocyjno-edukacyjne dotyczące przyrodniczych podstaw zrównoważonego rozwoju, wraz z kampaniami

promocyjno-edukacyjnymi

2. Tworzenie map akustycznych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

3. Tworzenie map zalewowych dla obszarów określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska

Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

1. Budowa niezbędnej infrastruktury dla przywracania i utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz remont i rozbudowa ośrodków rehabilitacji zwierząt, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi
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Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych szkoleń/spotkań informacyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych szt.

Rezultat N Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji osoby

Rezultat N Liczba osób objętych projektem promocyjno-edukacyjnym osoby

Produkt N Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury służących migracji zwierząt szt.

Produkt N Powierzchnia terenów zagospodarowanych jako korytarze ekologiczne ha

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych akcji promocyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba przeprowadzonych szkoleń/spotkań informacyjnych szt.

Produkt (crossfinancing) N Liczba rozprowadzonych materiałów informacyjnych szt.

Rezultat N Długość udrożnionych/odtworzonych korytarzy ekologicznych km

Rezultat N Liczba zlikwidowanych barier szt.

Rezultat N Liczba osób objętych projektem promocyjno-edukacyjnym osoby

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów użyteczności publicznej szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów użyteczności publicznej m2

Produkt N Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych przebudowie/remontowi szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów użyteczności publicznej poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych  szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Produkt N Liczba obiektów o znaczeniu ponadregionalnym poddanych renowacji szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów o znaczeniu ponadregionalnym poddanych renowacji m2

Produkt N Powierzchnia zabudowanych „plomb" m2

Produkt N Liczba obiektów poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (w tym komunalnej) szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej (w tym komunalnej) m2

Produkt N Powierzchnia dzielnic i obszarów miast poddanych rewitalizacji m2

Produkt N Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę m2

Produkt N Liczba obiektów małej architektury szt.

Produkt N Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej m2

Produkt N Długość wybudowanych dróg wewnętrznych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg wewnętrznych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach objętych wsparciem szt.

Rezultat N Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont istniejących obiektów użyteczności publicznej

2. Tworzenie i przekształcanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, o znaczeniu ponadregionalnym

3. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów infrastruktury okołoakademickiej

4. Przywracanie drożności korytarzy ekologicznych, wraz z kampaniami promocyjno-edukacyjnymi

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
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Produkt T Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury okołoakademickiej szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury okołoakademickiej m2

Produkt T Liczba obiektów infrastruktury okołoakademickiej poddanych remontowi/przebudowie szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów infrastruktury okołoakademickiej poddanych remontowi/przebudowie m2

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanych placów/terenów zielonych wokół obiektów objętych wsparciem m2

Produkt N Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę m2

Produkt N Liczba obiektów małej architektury szt.

Produkt N Liczba miejsc parkingowych szt.

Produkt N Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac parkingowy m2

Produkt T Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt N Liczba miejsc noclegowych w uruchomionych obiektach szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym m2

Produkt N Liczba obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym poddanych przebudowie/remontowi szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Wybudowana powierzchnia targowo-wystawiennicza m2

Produkt N Wyremontowana/przebudowana powierzchnia targowo-wystawiennicza m2

Produkt N Liczba miejsc noclegowych w wybudowanych obiektach szt.

Produkt N Liczba miejsc noclegowych w obiektach poddanych przebudowie/remontowi szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T
Liczba międzynarodowych imprez targowych, wystawienniczych, kongresów, konferencji itp. organizowanych w uruchomionych 

obiektach
szt.

Rezultat T Liczba międzynarodowych imprez kulturalnych, sportowych organizowanych w uruchomionych obiektach szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby

Rezultat N Liczba zagranicznych uczestników imprez międzynarodowych osoby

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów systemu transportu publicznego szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów systemu transportu publicznego m2

Produkt N Liczba obiektów poddanych przebudowie/remontowi szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Liczba obiektów systemu transportu publicznego przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba  międzynarodowych połączeń komunikacyjnych obsługiwanych przez wybudowane obiekty systemu transportu publicznego szt.

Rezultat N
Liczba międzynarodowych połączeń komunikacyjnych obsługiwanych przez przebudowane/wyremontowane obiekty systemu 

transportu publicznego
szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów m2

Produkt N Powierzchnia użytkowa w wybudowanych obiektach m2

Produkt N Liczba obiektów poprzemysłowych przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej szt.

4. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów kultury, turystyki, sportu i rekreacji o znaczeniu ponadregionalnym, związanych z organizacją międzynarodowych spotkań,

kongresów, targów, wystaw, imprez sportowych i artystycznych

5. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) i przebudowa strategicznych obiektów systemu transportu publicznego decydujących o międzynarodowych połączeniach regionu (z wyłączeniem środków

transportu)

6. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, w szczególności na terenach poprzemysłowych
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Produkt N Powierzchnia obiektów poprzemysłowych przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej m2

Produkt N Długość wybudowanych dróg dojazdowych do obszaru objętego  wsparciem m

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg dojazdowych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba inkubatorów uruchomionych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Powierzchnia inkubatorów uruchomionych w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat N Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Produkt N
Liczba obiektów  poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich przebudowanych/wyremontowanych  na co najmniej 2 spośród 

wymienionych celów
szt.

Produkt N
Powierzchnia obiektów  poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich poddanych przebudowie/remontowi  na co najmniej 2 

spośród wymienionych celów
m2

Produkt N
Liczba obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności 

gospodarczej
szt.

Produkt N
Powierzchnia obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich poddanych przebudowie/remontowi na potrzeby 

działalności gospodarczej
m2

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby

Rezultat N Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Rezultat N Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt.

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów objętych wsparciem m2

Rezultat N
Powierzchnia terenów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, które stały się dostępne na cele co najmniej 2 spośród 

wymienionych celów w wyniku realizacji projektu
m2

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Rezultat T Liczba zrewitalizowanych obszarów szt.

Produkt N Liczba obiektów poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów    na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Poddziałanie 6.2.1  Rewitalizacja – duże miasta

1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym)

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem

przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym)

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
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Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów  na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych  na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów  poddanych przebudowie/remontowi  na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej m2

Produkt N Powierzchnia użytkowa w budynkach poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanych placów/terenów zielonych wokół obiektów objętych wsparciem m2

Produkt N Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę m2

Produkt N Liczba obiektów małej architektury szt.

Produkt N Liczba miejsc parkingowych szt.

Produkt N Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac parkingowy m2

Produkt N Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym m2

Produkt N Długość wybudowanych dróg wewnętrznych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg wewnętrznych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat N Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt.

Rezultat N Powierzchnia zagospodarowanego  przyległego otoczenia m2

Rezultat N
Powierzchnia zabudowanych/zrewitalizowanych pustych przestrzeni publicznych, które stały się dostępne na co najmniej 2 spośród  

wymienionych celów w wyniku realizacji projektu
m2

Rezultat N Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów m2

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Rezultat T Liczba zrewitalizowanych obszarów szt.

Produkt N Liczba budynków poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia  budynków  poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba zabudowanych „plomb” na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia zabudowanych „plomb” na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej szt.

Produkt N Powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej m2

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat N Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont  użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i 

kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze 

mieszkalnym)
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Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt.

Rezultat N Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat N Liczba osób korzystających z obiektów zabudowanych/zrewitalizowanych pustych przestrzeni publicznych osoby

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Rezultat T Liczba zrewitalizowanych obszarów szt.

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów m2

Produkt N Powierzchnia użytkowa w wybudowanych obiektach m2

Produkt N Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów  przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej m2

Produkt N Długość wybudowanych dróg dojazdowych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg dojazdowych  na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba inkubatorów uruchomionych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Powierzchnia inkubatorów uruchomionych w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Produkt N Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego szt.

Produkt N Powierzchnia terenu objęta systemem monitoringu wizyjnego m2

Produkt N Liczba dzielnic objętych systemem monitoringu wizyjnego szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów monitoringu wizyjnego szt.

Rezultat N Liczba przestępstw w mieście szt.

Rezultat N Ilość osób objętych systemem monitoringu wizyjnego osoby

Rezultat N Wskaźnik wykrywalności przestępstw %

Rezultat N Liczba wykroczeń/przestępstw zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego szt.

Produkt T Liczba budynków, z których usunięty został materiał zawierający azbest szt.

Produkt N Powierzchnia budynków, z których usunięty został azbest/materiał zawierający azbest m2

Produkt N Powierzchnia, z której usunięty został azbest/materiał zawierający azbest m2

Rezultat N Ilość unieszkodliwionego azbestu/materiału zawierającego azbest Mg

Rezultat T Liczba osób mieszkających (zameldowanych) w budynkach, poddanych renowacji osoby

Poddziałanie 6.2.2.  Rewitalizacja – małe miasta

4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom

5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa  w przestrzeniach publicznych

6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
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Produkt N
Liczba obiektów  poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich przebudowanych/wyremontowanych  na co najmniej 2 spośród 

wymienionych celów
szt.

Produkt N
Powierzchnia obiektów  poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich poddanych przebudowie/remontowi  na co najmniej 2 

spośród wymienionych celów
m2

Produkt N
Liczba obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności 

gospodarczej
szt.

Produkt N
Powierzchnia obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich poddanych przebudowie/remontowi na potrzeby 

działalności gospodarczej
m2

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby

Rezultat N Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Rezultat N Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt.

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Powierzchnia zagospodarowanych terenów wokół obiektów objętych wsparciem m2

Rezultat N
Powierzchnia terenów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, które stały się dostępne na cele co najmniej 2 spośród 

wymienionych celów w wyniku realizacji projektu
m2

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Rezultat T Liczba zrewitalizowanych obszarów szt.

Produkt N Liczba obiektów poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów    na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów  na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych  na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów  poddanych przebudowie/remontowi  na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej m2

Produkt N Powierzchnia użytkowa w budynkach poddanych przebudowie/remontowi m2

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanych placów/terenów zielonych wokół obiektów objętych wsparciem m2

Produkt N Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę m2

Produkt N Liczba obiektów małej architektury szt.

Produkt N Liczba miejsc parkingowych szt.

Produkt N Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac parkingowy m2

Produkt N Powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym m2

Produkt N Długość wybudowanych dróg wewnętrznych na obszarach objętych wsparciem m

1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym)

2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym budowa, przebudowa i remont obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem

przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków charakterze mieszkalnym)

Strona 31

www.rpo.silesia-region.pl



Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg wewnętrznych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat N Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt.

Rezultat N Powierzchnia zagospodarowanego  przyległego otoczenia m2

Rezultat N
Powierzchnia zabudowanych/zrewitalizowanych pustych przestrzeni publicznych, które stały się dostępne na co najmniej 2 spośród  

wymienionych celów w wyniku realizacji projektu
m2

Rezultat N Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektów m2

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Rezultat T Liczba zrewitalizowanych obszarów szt.

Produkt N Liczba budynków poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia  budynków  poddanych renowacji na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba zabudowanych „plomb” na co najmniej 2 spośród wymienionych celów szt.

Produkt N Powierzchnia zabudowanych „plomb” na co najmniej 2 spośród wymienionych celów m2

Produkt N Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej szt.

Produkt N Powierzchnia budynków przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej m2

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat N Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych szt.

Rezultat N Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat N Liczba osób korzystających z obiektów zabudowanych/zrewitalizowanych pustych przestrzeni publicznych osoby

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Rezultat T Liczba zrewitalizowanych obszarów szt.

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów m2

Produkt N Powierzchnia użytkowa w wybudowanych obiektach m2

Produkt N Liczba obiektów przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej szt.

Produkt N Powierzchnia obiektów  przebudowanych/wyremontowanych na potrzeby działalności gospodarczej m2

4. Kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom

3. Uzupełnienie i remont istniejącej zabudowy, w tym zabudowa plomb, remont użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i

kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze

mieszkalnym)
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Produkt N Długość wybudowanych dróg dojazdowych na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Długość przebudowanych/wyremontowanych dróg dojazdowych  na obszarach objętych wsparciem m

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury drogowej szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba inkubatorów uruchomionych w wyniku realizacji projektu szt.

Rezultat N Powierzchnia inkubatorów uruchomionych w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat N Liczba nowych punktów usługowych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat N Powierzchnia użytkowa faktycznie wykorzystywana m2

Rezultat N Powierzchnia terenów, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu m2

Rezultat T Liczba nowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie objętym wsparciem szt.

Rezultat T Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ha

Produkt N Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego szt.

Produkt N Powierzchnia terenu objęta systemem monitoringu wizyjnego m2

Produkt N Liczba dzielnic objętych systemem monitoringu wizyjnego szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów monitoringu wizyjnego szt.

Rezultat N Liczba przestępstw w mieście szt.

Rezultat N Ilość osób objętych systemem monitoringu wizyjnego osoby

Rezultat N Wskaźnik wykrywalności przestępstw %

Rezultat N Liczba wykroczeń/przestępstw zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego szt.

Produkt T Liczba budynków, z których usunięty został materiał zawierający azbest szt.

Produkt N Powierzchnia budynków, z których usunięty został azbest/materiał zawierający azbest m2

Produkt N Powierzchnia, z której usunięty został azbest/materiał zawierający azbest m2

Rezultat N Ilość unieszkodliwionego azbestu/materiału zawierającego azbest Mg

Rezultat T Liczba osób mieszkających (zameldowanych) w budynkach, poddanych renowacji osoby

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 6.2.3.  Rewitalizacja – JESSICA

Produkt T Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast szt.

Rezultat T Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys.os.

Rezultat T Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha

Rezultat T Liczba utworzonych przedsiębiorstw szt.

Rezultat T Liczba nowych miejsc pracy szt.

Produkt T Długość wybudowanych dróg krajowych km

Produkt T Długość przebudowanych dróg krajowych km

Produkt N Liczba wybudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Liczba przebudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość przebudowanych utwardzonych poboczy km

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej

1. Przebudowa dróg krajowych w zakresie zaakceptowanym przez Komisję Europejską

5. Tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa  w przestrzeniach publicznych

6. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, tylko wraz z utylizacją azbestu

Priorytet VII. Transport
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Produkt N Długość wybudowanych ekranów akustycznych km

Produkt N Długość przebudowanych ekranów akustycznych km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Liczba wybudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Liczba przebudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Długość wybudowanych chodników km

Produkt N Długość przebudowanych chodników km

Produkt N Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość wybudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Długość przebudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych przejazdów kolejowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych przejazdów kolejowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych obwodnic szt.

Produkt N Długość wybudowanych obwodnic km

Rezultat N Natężenie ruchu na drodze pojazdy/h

Rezultat N Czas przejazdu samochodów osobowych minuty

Rezultat N Czas przejazdu samochodów ciężarowych minuty

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Rezultat N Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Produkt T Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km

Produkt T Długość wybudowanych dróg powiatowych km

Produkt T Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km

Produkt T Długość przebudowanych dróg powiatowych km

Produkt N Liczba wybudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Liczba przebudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość przebudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość wybudowanych ekranów akustycznych km

Produkt N Długość przebudowanych ekranów akustycznych km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Liczba wybudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Liczba przebudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Długość wybudowanych chodników km

Produkt N Długość przebudowanych chodników km

Produkt N Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

2. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich i wybranych dróg powiatowych 
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Produkt N Długość przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość wybudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Długość przebudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych przejazdów kolejowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych przejazdów kolejowych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych obwodnic szt.

Produkt T Długość wybudowanych obwodnic km

Rezultat N Natężenie ruchu na drodze pojazdy/h

Rezultat N Czas przejazdu samochodów osobowych minuty

Rezultat N Czas przejazdu samochodów ciężarowych minuty

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat N Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Produkt N Liczba wybudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Liczba przebudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych sygnalizacji świetlnych szt.

Produkt N Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość przebudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Długość wybudowanych chodników km

Produkt N Długość przebudowanych chodników km

Produkt N Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość wybudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Długość przebudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych przejść dla pieszych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych przejść dla pieszych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych zatok autobusowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych zatok autobusowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych  innych obiektów bezpieczeństwa ruchu szt.

Produkt N Liczba przebudowanych innych obiektów bezpieczeństwa ruchu szt.

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Produkt N Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastrukturalnych (mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli i innych) szt.

3. Budowa i przebudowa obiektów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych określonych w pkt 1, 2

4. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych określonych w pkt 1, 2
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Rezultat N Nośność wybudowanego/przebudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Rezultat N Czas przejazdu samochodów osobowych minuty

Rezultat N Czas przejazdu samochodów ciężarowych minuty

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Produkt T Liczba wdrożonych systemów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu szt.

Produkt N Liczba wybudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym i nadzoru ruchu szt.

Produkt N Liczba przebudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym i nadzoru ruchu szt.

Produkt N Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji świetlnej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych systemów sygnalizacji świetlnej szt.

Rezultat N Czas przejazdu samochodów osobowych minuty

Rezultat N Czas przejazdu samochodów ciężarowych minuty

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Rezultat N Przepustowość
pojazdy/mie

siąc

Rezultat N Natężenie ruchu na drodze pojazdy/h

Produkt T Długość wybudowanych dróg powiatowych km

Produkt T Długość wybudowanych dróg gminnych km

Produkt T Długość przebudowanych dróg powiatowych km

Produkt T Długość przebudowanych dróg gminnych km

Produkt N Liczba wybudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Liczba przebudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość przebudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość wybudowanych ekranów akustycznych km

Produkt N Długość przebudowanych ekranów akustycznych km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Liczba wybudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Liczbaprzebudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Długość wybudowanych chodników km

Produkt N Długość przebudowanych chodników km

Produkt N Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość wybudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Długość przebudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych szt.

1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach poddziałania 7.1.1 i dróg gminnych

5. Tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym obejmujące ciągi drogowe określone w pkt 1, 2

Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 
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Produkt N Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych przejazdów kolejowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych przejazdów kolejowych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych obwodnic szt.

Produkt T Długość wybudowanych obwodnic km

Rezultat N Natężenie ruchu na drodze pojazdy/h

Rezultat N Czas przejazdu samochodów osobowych minuty

Rezultat N Czas przejazdu samochodów ciężarowych minuty

Rezultat T Oszczędnośc czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat T Oszczędnośc czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Rezultat N Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Produkt N Liczba wybudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Liczba przebudowanych skrzyżowań szt.

Produkt N Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych sygnalizacji świetlnych szt.

Produkt N Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość przebudowanych utwardzonych poboczy km

Produkt N Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej km

Produkt N Liczba wybudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Liczbaprzebudowanych miejsc postojowych (park & ride) szt.

Produkt N Długość wybudowanych chodników km

Produkt N Długość przebudowanych chodników km

Produkt N Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych km

Produkt N Długość wybudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Długość przebudowanych osłon przeciwolśnieniowych km

Produkt N Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych przejść dla pieszych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych przejść dla pieszych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych zatok autobusowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych zatok autobusowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych  innych obiektów bezpieczeństwa ruchu szt.

Produkt N Liczba przebudowanych innych obiektów bezpieczeństwa ruchu szt.

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Produkt N Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów infrastrukturalnych (mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli i innych) szt.

Produkt N Liczba przebudowanych obiektów infrastrukturalnych (mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli i innych) szt.

Rezultat N Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

2. Budowa i przebudowa obiektów poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych określonych w pkt 1

3. Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ramach ciągów drogowych określonych w pkt 1
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Rezultat N Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu) kN/oś

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Rezultat N Czas przejazdu samochodów osobowych minuty

Rezultat N Czas przejazdu samochodów ciężarowych minuty

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Produkt T Liczba wdrożonych systemów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu szt.

Produkt N Liczba wybudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym i nadzoru ruchu szt.

Produkt N Liczba przebudowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym i nadzoru ruchu szt.

Produkt N Liczba wybudowanych systemów sygnalizacji świetlnej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych systemów sygnalizacji świetlnej szt.

Rezultat N Czas przejazdu samochodów osobowych minuty

Rezultat N Czas przejazdu samochodów ciężarowych minuty

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Rezultat N Liczba wypadków drogowych szt.

Rezultat N Liczba zabitych i rannych w wypadkach drogowych osoby

Rezultat T Przepustowość
pojazdy/mie

siąc

Rezultat N Natężenie ruchu na drodze pojazdy/h

Produkt T Długość wybudowanych linii tramwajowych km

Produkt T Długość przebudowanych linii tramwajowych km

Produkt T Długość wybudowanych linii trolejbusowych km

Produkt T Długość przebudowanych linii trolejbusowych km

Rezultat T Średnia liczba osób korzystających dziennie z nowej infrastruktury transportu zbiorowego osoby

Rezultat T Średnia liczba osób korzystających dziennie z przebudowanej infrastruktury transportu zbiorowego osoby

Rezultat N Redukcja emisji gazów cieplarnianych Mg/rok

Rezultat N Czas przejazdu między dwoma punktami sieci minuty

Rezultat N Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Produkt T Długość przebudowanych linii kolejowych km

Produkt N Liczba przebudowanych dworców kolejowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kolejowej służącej obsłudze pasażerów szt.

Produkt N Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury kolejowej służącej obsłudze pasażerów szt.

Produkt T Długość wybudowanych linii kolejowych km

Rezultat N Redukcja emisji gazów cieplarnianych Mg/rok

Rezultat N Czas przejazdu przebudowanymi odcinkami minuty

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich PLN/rok

Rezultat T Oszczędność czasu w przewozach towarowych PLN/rok

Produkt N Liczba wybudowanych zatok autobusowych szt.

Działanie 7.2. Transport publiczny 

1. Budowa, przebudowa i remont liniowej infrastruktury transportu publicznego (tramwajowej, trolejbusowej)

2. Budowa, przebudowa i remont liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego (kolejowa)

 3. Budowa, przebudowa i remont liniowej i punktowej infrastruktury transportu publicznego (drogowa)

4. Tworzenie obszarowych systemów sterowania ruchem drogowym obejmujące ciągi drogowe określone w pkt 1
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Produkt N Liczba przebudowanych zatok autobusowych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych  przystanków komunikacji zbiorowej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych przystanków komunikacji zbiorowej szt.

Produkt T Liczba wybudowanych centrów przesiadkowych szt.

Rezultat T Średnia liczba osób korzystających dziennie z nowej infrastruktury transportu zbiorowego osoby

Rezultat T Średnia liczba osób korzystających dziennie z przebudowanej infrastruktury transportu zbiorowego osoby

Rezultat N Redukcja emisji gazów cieplarnianych Mg/rok

Produkt T Liczba nowych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (autobusy) szt.

Produkt T Liczba nowych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (tramwaje) szt.

Produkt T Liczba nowych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (trolejbusy) szt.

Produkt T Liczba zmodernizowanych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (autobusy) szt.

Produkt T Liczba zmodernizowanych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (tramwaje) szt.

Produkt T Liczba zmodernizowanych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (trolejbusy) szt.

Produkt T Pojemność nowych jednostek transportu komunikacji zbiorowej miejsca

Produkt T Pojemność zmodernizowanych jednostek transportu komunikacji zbiorowej miejsca

Rezultat T Średnia liczba osób korzystających dziennie z nowych jednostek transportu zbiorowego osoby

Rezultat T Średnia liczba osób korzystających dziennie ze zmodernizowanych jednostek transportu zbiorowego osoby

Rezultat N Redukcja emisji gazów cieplarnianych Mg/rok

Produkt T Liczba nowych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (tabór kolejowy) szt.

Produkt T Liczba zmodernizowanych jednostek transportu komunikacji zbiorowej (tabór kolejowy) szt.

Produkt T Pojemność nowych jednostek transportu komunikacji zbiorowej miejsca

Produkt T Pojemność zmodernizowanych jednostek transportu komunikacji zbiorowej miejsca

Rezultat N Średnia liczba osób korzystających dziennie z nowych jednostek transportu zbiorowego osoby

Rezultat N Średnia liczba osób korzystających dziennie ze zmodernizowanych jednostek transportu zbiorowego osoby

Rezultat N Redukcja emisji gazów cieplarnianych Mg/rok

Produkt N Liczba wdrożonych zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym szt.

Produkt N Liczba zainstalowanych urządzeń systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów informowania podróżnych szt.

Produkt N Liczba zainstalowanych elementów systemu informowania podróżnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów monitoringu wizyjnego szt.

Produkt N Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego szt.

Produkt N Liczba wdrożonych dyspozytorskich systemów pozycjonowania pojazdów szt.

Produkt N Liczba pojazdów objętych dyspozytorskimi systemami pozycjonowania szt.

Rezultat N Średnia liczba osób korzystających dziennie z systemów elektronicznej obsługi pasażera osoby

Rezultat N Spadek przestępczośći w transporcie publicznym %

Produkt T Liczba wybudowanych budynków szkolnych szt.

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont istniejących obiektów dydaktycznych, w tym także laboratoriów dydaktycznych, pracowni komputerowych, bibliotek w szkołach wyższych

5. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu publicznego (tabor kolejowy)

6. Wdrażanie zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym (m.in. bilety elektroniczne, dyspozytorskie systemy pozycjonowania pojazdów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring 

wizyjny) 

Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

4. Zakup i modernizacja taboru na potrzeby transportu publicznego (tramwaje, tolejbusy, autobusy)
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Produkt N Powierzchnia wybudowanych budynków szkolnych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych m2

Produkt T Liczba wybudowanych sal dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych sal dydaktycznych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych sal dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych sal dydaktycznych m2

Produkt T Liczba wybudowanych laboratoriów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych laboratoriów dydaktycznych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych m2

Produkt T Liczba wybudowanych bibliotek szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych bibliotek m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych bibliotek szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych bibliotek m2

Produkt T Liczba wybudowanych pracowni komputerowych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych pracowni komputerowych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych pracowni komputerowych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych pracowni komputerowych m2

Produkt T Liczba  wybudowanych innych obiektów dydaktycznych szt.

Produkt T Liczba  przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych innych obiektów dydaktycznych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych m2

Produkt T Liczba obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Produkt T Liczba wybudowanych obiektów sportowych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych m2

Produkt T Liczba obiektów sportowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych osoby

Produkt N Powierzchnia zagspodarowanego otoczenia wokół obiektów m2

Produkt N Powierzchnia wybudowanych placów m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych placów m2

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych m2

Produkt N Liczba miejsc parkingowych szt.

Rezultat N Liczba osób korzystających z infrastruktury otoczenia obiektów osoby

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych szt.

Produkt T

KSI 

Liczba szkół wyższych doposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki szt.

Produkt N Liczba zakupionego wyposażenia szt.

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa i remont obiektów sportowych w szkołach wyższych

3. Zagospodarowanie otoczenia obiektów w powiązaniu z projektami w pkt. 1-2

4. Wyposażenie obiektów wymienionych w pkt 1-2 w urządzenia dydaktyczne, oraz inne pomoce naukowe
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Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających z zakupionego wyposażenia osoby

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych programów antywirusowych szt.

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Produkt N Liczba wdrożonych zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania w szkołach wyższych szt.

Rezultat N Liczba użytkowników korzystających z systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych osoby

Rezultat N Liczba podmiotów objętych systemem wspomagania zarządzania w szkołach wyższych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych budynków szkolnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych sal dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych sal dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych laboratoriów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych bibliotek przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych bibliotek przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych obiektów sportowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych innych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych wsparciem osoby

Produkt T Liczba wybudowanych budynków szkolnych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych budynków szkolnych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych m2

Produkt T Liczba wybudowanych sal dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych sal dydaktycznych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/ wyremontowanych sal dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/ wyremontowanych sal dydaktycznych m2

Produkt T Liczba wybudowanych laboratoriów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych laboratoriów dydaktycznych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych m2

Produkt T Liczba wybudowanych pracowni komputerowych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych pracowni komputerowych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych pracowni komputerowych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych pracowni komputerowych m2

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych (np. budynków szkolnych, laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu

w szkołach ponadgimnazjalnych)

5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w szkołach wyższych, w tym zakup  niezbędnego sprzętu i oprogramowania

Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty

6. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt. 1-2 oraz ich otoczeniu
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Produkt T Liczba  wybudowanych innych obiektów dydaktycznych szt.

Produkt T Liczba  przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych innych obiektów dydaktycznych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych m2

Produkt T Liczba obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych szt.

Produkt N Liczba zakupionego wyposażenia szt.

Produkt T Liczba wybudowanych przedszkoli szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych przedszkoli szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych przedszkoli m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych przedszkoli m2

Produkt T Liczba doposażonych przedszkoli szt.

Produkt T Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających z zakupionego wyposażenia osoby

Rezultat T Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Produkt T Liczba wybudowanych bibliotek szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych bibliotek m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych bibliotek szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych bibliotek m2

Produkt N Liczba zakupionego wyposażenia szt.

Produkt T Liczba bibliotek przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych bibliotek osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających z zakupionego wyposażenia osoby

Produkt N Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych obiektów sportowych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych m2

Produkt T Liczba obiektów sportowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba szkół doposażonych w sprzęt na potrzeby dydaktyki szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury sportowej osoby

Rezultat T Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów sportowych osoby

Produkt N Liczba zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów społeczno-edukacyjnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej m2

Produkt T Liczba obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/wyremontowanej infrastruktury społeczno-edukacyjnej osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających z zakupionego sprzętu na potrzeby obiektów społeczno-edukacyjnych osoby

4. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej (przykładowo: bursy, internaty, stołówki, pracownie pozalekcyjne)

2. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) przebudowa, remont  i wyposażenie bibliotek przyszkolnych

3. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa) lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych (wyposażenie tylko jako integralna część projektu)
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Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych programów antywirusowych szt.

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Produkt N Liczba wdrożonych zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania oświatą szt.

Rezultat N Liczba użytkowników korzystających z systemu wspomagania zarządzania oświatą osoby

Rezultat N Liczba podmiotów objętych systemem wspomagania zarządzania oświatą szt.

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia wokół obiektów m2

Produkt N Powierzchnia wybudowanych placów m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych placów m2

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych m2

Produkt N Liczba miejsc parkingowych szt.

Rezultat N Liczba osób korzystających z infrastruktury otoczenia obiektów osoby

Produkt T Liczba wybudowanych budynków szkolnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych sal dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych sal dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych laboratoriów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych bibliotek przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych bibliotek przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych obiektów sportowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba wybudowanych innych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Produkt T Liczba wybudowanych budynków szkolnych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych budynków szkolnych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych m2

Produkt T Liczba wybudowanych sal dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych sal dydaktycznych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych sal dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych sal dydaktycznych m2

Produkt T Liczba wybudowanych laboratoriów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych laboratoriów dydaktycznych m2

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych laboratoriów dydaktycznych m2

5. Tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup  niezbędnego sprzętu i oprogramowania

6.  Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-4 realizowanych w ramach działania

1. Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego

7. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-4 oraz ich otoczeniu

Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego
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Produkt T Liczba wybudowanych pracowni komputerowych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych pracowni komputerowych m2

Produkt T Liczba  przebudowanych/wyremontowanych pracowni komputerowych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych pracowni komputerowych m2

Produkt T Liczba wybudowanych innych obiektów dydaktycznych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych innych obiektów dydaktycznych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych innych obiektów dydaktycznych m2

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanego otoczenia wokół obiektów m2

Produkt N Powierzchnia wybudowanych placów m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych placów m2

Produkt N Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych m2

Produkt N Liczba  miejsc parkingowych szt.

Produkt N Liczba obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych szt.

Produkt N Liczba zakupionego wyposażenia szt.

Rezultat N Liczba osób korzystających z zakupionych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających z zakupionego wyposażenia osoby

Rezultat N Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem osoby

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów dydaktycznych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat N Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z przystosowanych obiektów dydaktycznych osoby

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych programów antywirusowych szt.

Produkt N Liczba uruchomionych serwerów szt.

Produkt N Liczba wdrożonych zintegrowanych systemów wspomagania zarządzania oświatą szt.

Rezultat N Liczba użytkowników korzystających z systemu wspomagania zarządzania oświatą osoby

Rezultat N Liczba podmiotów objętych systemem wspomagania zarządzania oświatą szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych instytucji ochrony zdrowia szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków ochrony zdrowia szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków ochrony zdrowia m2

Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych sal operacyjnych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych bloków operacyjnych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych bloków diagnostycznych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych gabinetów szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych pracowni szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych sal operacyjnych m2

1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia, wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede

wszystkim Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

2. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1

Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja

3. Wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie nimi 
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Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych bloków operacyjnych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych bloków diagnostycznych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych gabinetów m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych pracowni m2

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej m2

Produkt N Liczba budynków poddanych termomodernizacji szt.

Produkt N Powierzchnia budynku poddana termomodernizacji m2

Produkt N Liczba wymienionych źródeł ciepła szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Produkt T Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia szt.

Rezultat T Liczba porad, zabiegów,operacji przeprowadzonych w pomieszczeniach objętych projektem szt.

Rezultat T Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia objętej projektem osoby

Produkt T Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia szt.

Produkt T Liczba zakupionego sprzętu medycznego szt.

Produkt N Liczba zmodernizowanego sprzętu medycznego szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych/dobudowanych pomieszczeń w celu ich dostosowania do zakupionego sprzętu szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych/dobudowanych pomieszczeń w celu ich dostosowania do zakupionego sprzętu m2

Rezultat T Liczba badań, zabiegów, operacji wykonanych nowym sprzętem medycznym szt.

Rezultat T Liczba badań, zabiegów, operacji wykonanych zmodernizowanym sprzętem medycznym szt.

Rezultat N Średni czas oczekiwania na świadczone usługi dni

Produkt N Liczba ZOZ-ów (publicznych) podłączonych do szerokopasmowego Internetu szt.

Produkt N Liczba ZOZ-ów (niepublicznych) podłączonych do szerokopasmowego Internetu szt.

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów informatycznych zarządzania służbą zdrowia szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów informatycznych poprawiająca jakości usług medycznych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów monitoringu wizyjnego szt.

Rezultat N Liczba stanowisk pracy z dostępem do szerokopasmowego Internetu szt.

Rezultat N Liczba pacjentów objętych wdrożonym systemem informatycznym zarządzania służbą zdrowia osoby

Rezultat N Liczba procedur z wykorzystaniem wdrożonego systemu informatycznego poprawy jakości usług medycznych szt.

Produkt T Liczba przebudowanych/wyremontowanych instytucji ochrony zdrowia szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych budynków ochrony zdrowia szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych budynków ochrony zdrowia m2

Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych sal zabiegowych szt.

2. Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu 

3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na

inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także specjalistycznego

oprogramowania medycznego

Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego 

1. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów oraz pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia , wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede

wszystkim Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
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Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych gabinetów szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych punktów ambulatoryjnych szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych sal zabiegowych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych gabinetów m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/rozbudowanych/wyremontowanych punktów ambulatoryjnych m2

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartych zakładach opieki zdrowotnej szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartych zakładach opieki zdrowotnej szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartych zakładach opieki zdrowotnej m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartych zakładach opieki zdrowotnej m2

Produkt N Liczba budynków poddanych termomodernizacji szt.

Produkt N Powierzchnia budynku poddana termomodernizacji m2

Produkt N Liczba wymienionych źródeł ciepła szt.

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba porad, zabiegów,operacji przeprowadzonych w pomieszczeniach objętych projektem szt.

Rezultat T Liczba pacjentów korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia objętej projektem osoby

Produkt T Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia szt.

Produkt N Liczba zakupionego sprzętu medycznego szt.

Produkt N Liczba zmodernizowanego sprzętu medycznego szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych/dobudowanych pomieszczeń w celu ich dostosowania do zakupionego sprzętu szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych/dobudowanych pomieszczeń w celu ich dostosowania do zakupionego sprzętu m2

Rezultat T Liczba badań, zabiegów, operacji wykonanych nowym sprzętem medycznym szt.

Rezultat T Liczba badań, zabiegów, operacji wykonanych zmodernizowanym sprzętem medycznym szt.

Rezultat N Średni czas oczekiwania na świadczone usługi dni

Produkt N Liczba ZOZ-ów (publicznych) podłączonych do szerokopasmowego Internetu szt.

Produkt N Liczba ZOZ-ów (niepublicznych) podłączonych do szerokopasmowego Internetu szt.

Produkt N Liczba zakupionych zestawów komputerowych szt.

Produkt N Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów informatycznych zarządzania służbą zdrowia szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów informatycznych poprawiająca jakość usług medycznych szt.

Produkt N Liczba wdrożonych systemów monitoringu wizyjnego szt.

Rezultat N Liczba stanowisk pracy z dostępem do szerokopasmowego Internetu szt.

Rezultat N Liczba pacjentów objętych wdrożonym systemem informatycznym zarządzania służbą zdrowia osoby

Rezultat N Liczba procedur z wykorzystaniem wdrożonego systemu informatycznego poprawy jakość usług medycznych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych otwartych obiektów sportowych szt.

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych otwartych obiektów sportowych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych otwartych obiektów sportowych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych otwartych obiektów sportowych m2

Produkt N Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia w otwartych obiektach sportowych szt.

3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych; wsparcie udzielane będzie w szczególności na

inwestycje polegające na budowie sieci teleinformatycznych (także na potrzeby monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania oraz specjalistycznego

oprogramowania medycznego 

Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa

1. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup

niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem

2. Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń do użytkowania zakupionego sprzętu 
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Produkt N Liczba doposażonych obiektów szt.

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym m2

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym m2

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z otwartych obiektów sportowych osoby

Rezultat N Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych szt.

Produkt N Liczba wybudowanych zamkniętych obiektów sportowych szt.

Produkt N Liczba  przebudowanych/wyremontowanych zamkniętych obiektów sportowych szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych zamkniętych obiektów sportowych m2

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych zamkniętych obiektów sportowych m2

Produkt N Liczba zakupionego sprzętu/wyposażenia w zamkniętych obiektach sportowych szt.

Produkt N Liczba doposażonych obiektów szt.

Produkt N Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętym obiekcie sportowym szt.

Produkt N Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętym obiekcie sportowym m2

Produkt N Liczba przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętym obiekcie sportowym szt.

Produkt N Powierzchnia przebudowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy zamkniętym obiekcie sportowym m2

Produkt N Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych szt.

Rezultat T Liczba osób korzystających z zamkniętych obiektów sportowych osoby

Rezultat N Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych szt.

Produkt T Liczba utworzonych stanowisk pracy szt.

Produkt T
Liczba szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, kursów językowych, wyjazdów studyjnych, studiów podyplomowych, w których 

wzięli udział pracownicy zaangażowani w proces zarządzania i wdrażania RPO WSL
szt.

Produkt T Liczba ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez konsultantów zewnętrznych szt.

Produkt T Liczba zakupionych zestawów komputerowych (bez urządzeń peryferyjnych) szt.

Produkt N Liczba wdrożonych/ utrzymanych systemów informatycznych szt.

Produkt T Liczba ocen i ewaluacji wykonanych w ramach RPO szt.

Rezultat T
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach, warsztatach, seminaraich, konferencjach, kursach językowych, wyjazdach studyjnych, 

studiach podyplomowych
osoby

Produkt T Liczba zorganizowanych szkoleń, konferencji, spotkań roboczych, konsultacji z potencjalnymi i rzeczywistymi beneficjentami szt.

Produkt N Liczba utworzonych/ utrzymanych punktów informacyjnych szt.

Produkt T Liczba zakupionych zestawów komputerowych (bez urządzeń peryferyjnych) szt.

Produkt T Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych dotyczących RPO szt.

Produkt T Liczba przeprowadzonych akcji promujących RPO szt.

Produkt T Liczba przeprowadzonych badań ewaluacyjnych działań promocyjnych i informacyjnych szt.

Działanie 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania

2. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną (baseny, hale sportowe) oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem

Priorytet X Pomoc techniczna

Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne
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Produkt T Liczba przeprowadzonych badań opinii publicznej szt.

Produkt T Liczba utworzonych stanowisk pracy szt.

Rezultat T Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO osoby
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Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Produkt Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 0 75 189 250 IZ

Produkt Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych m2 0 3300 8400 11000 IZ

Produkt Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 2 6 8 IZ

Rezultat
Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych we wspartych inkubatorach, parkach 

biznesowych, technologicznych
szt. 0 15 38 50 IZ

Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w 

tym:
szt. 0 537 1390 1790 IZ

kobiety 0 270 700 900 IZ

mężczyźni 0 267 690 890 IZ

wieś 0 102 260 340 IZ

Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w 

tym:
szt. 0 80 209 267 IZ

kobiety 0 41 105 135 IZ

mężczyźni 0 41 104 134 IZ

wieś 0 15 39 51 IZ

Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym: szt. 0 60 152 199 IZ

przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności szt. 0 11 26 34 IZ

Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym szt. 0 IZ

mikro szt. 0 26 93 120 IZ

Rezultat Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln EUR 0 7 18 24 IZ

Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w 

tym:
szt. 0 269 695 895 IZ

kobiety 0 135 350 450 IZ

mężczyźni 0 134 345 445 IZ

wieś 0 51 130 170 IZ

Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym: szt. 0 116 296 385 IZ

przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności szt. 0 22 51 66 IZ

Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym szt. 0 IZ

małe szt. 0 150 389 500 IZ

średnie szt. 0 58 151 192 IZ

Rezultat Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln EUR 0 14 35 46 IZ

Produkt

Rezultat

Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP

Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Produkt

Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna

Produkt

Poddziałanie 1.2.2 MSP

Produkt

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Rezultat

Rezultat

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Wartość 

bazowa

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego
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Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w 

tym:
szt. 0 537 1390 1790 IZ

kobiety szt. 0 270 700 900 IZ

mężczyźni szt. 0 267 690 890 IZ

wieś szt. 0 102 260 340 IZ

Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP, w tym: szt. 0 116 296 385 IZ

przez 2 pierwsze lata po rozpoczęciu działalności szt. 0 22 51 66 IZ

Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym szt. 0 IZ

mikro szt. 0 50 180 233 IZ

małe szt. 0 150 389 500 IZ

średnie szt. 0 58 151 192 IZ

Produkt Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji szt. 0 180 465 600 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu B+R szt. 0 60 180 200 IZ

Produkt Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO szt. 0 14 35 45 IZ

Produkt Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln EUR 0 14 35 46 IZ

Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w 

tym:
szt. 0 564 1460 1880 IZ

kobiety szt. 0 284 735 945 IZ

mężczyźni szt. 0 280 725 935 IZ

wieś szt. 0 107 273 357 IZ

Produkt Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO szt. 0 14 35 45 IZ

Produkt
Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami 

badawczymi
szt. 0 9 23 30 IZ

Rezultat Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu mln EUR 0 17 43 56 IZ

Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin), w 

tym:
szt. 0 663 1738 2238 IZ

kobiety szt. 0 338 875 1125 IZ

mężczyźni szt. 0 334 863 1113 IZ

wieś szt. 0 128 325 425 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 25 62 84 IZ

Produkt Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu szt. 0 75 194 250 IZ

Produkt Długość sieci internetu szerokopasmowego km 0 270 660 900 IZ

Liczba podłączeń do internetu szerokopasmowego w tym: tys. szt. 0 IZ

gospodarstwa tys. szt. 0 21 50 70 IZ

Priorytet II Społeczeństwo informacyjne

Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Produkt

Rezultat

Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji

Rezultat

Produkt

Rezultat

Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w MSP

Rezultat
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Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

przedsiębiorstwa tys. szt. 0 2 5 7 IZ

instytucje tys. szt. 0 0,2 0,5 0,7 IZ

Rezultat Dodatkowa liczba osób, które uzyskały dostęp do internetu szerokopasmowego tys osoby 0 63 150 210 IZ

Liczba nowych miejsc pracy w ym: szt. 0 48 121 161 IZ

kobiety szt. 0 24 60 80 IZ

mężczyźni szt. 0 24 60 80 IZ

Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 13 30 41 IZ

w tym liczba projektów dotycząca e - usług szt. 0 19 47 62 IZ

Rezultat
Ilość zrealizowanych usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną 

udostępnionych dzięki wsparciu praogramu
szt. 0 150000 389000 500000 IZ

Liczba nowych miejsc pracy szt. 0 24 59 79 IZ

kobiety szt. 0 12 30 40 IZ

mężczyźni szt. 0 12 30 40 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu turystyki szt. 0 16 40 54 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP szt. 0 192 496 640 IZ

Rezultat
Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach 

programu
osoby 0 521 1347 1736 IZ

Rezultat Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu mln EUR 0 6 15 20 IZ

 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: szt. 0 156 405 521 IZ

kobiety szt. 0 78 203 262 IZ

mężczyźni szt. 0 78 203 259 IZ

wieś szt. 0 47 122 157 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu turystyki szt. 0 3 7 10 IZ

Rezultat
Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach 

programu
osoby 0 93 240 310 IZ

Rezultat Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu mln EUR 0 1 3 3 IZ

 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: szt. 0 29 75 96 IZ

kobiety szt. 0 14 37 48 IZ

mężczyźni szt. 0 14 37 48 IZ

wieś szt. 0 9 22 29 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu turystyki szt. 0 9 22 30 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP szt. 0 108 279 360 IZ

Poddziałanie 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa

Rezultat

Poddziałanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego/podmioty publiczne

Rezultat

Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

Produkt

Rezultat

Priorytet III Turystyka

Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego

Rezultat

Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Rezultat
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Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

Rezultat
Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach 

programu
osoby 0 298 770 992 IZ

Rezultat Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu mln EUR 0 3 9 11 IZ

 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: szt. 0 87 225 290 IZ

kobiety szt. 0 44 113 146 IZ

mężczyźni szt. 0 43 113 144 IZ

wieś szt. 0 26 68 87 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu turystyki szt. 0 27 69 92 IZ

Rezultat
Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach 

programu
osoby 0 874 2261 2914 IZ

Rezultat Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu mln EUR 0 10 25 33 IZ

 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: szt. 0 266 690 888 IZ

kobiety szt. 0 134 345 446 IZ

mężczyźni szt. 0 132 345 442 IZ

wieś szt. 0 80 207 267 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu turystyki szt. 0 3 8 9 IZ

Produkt Liczba projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 5 12 15 IZ

Rezultat
Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach 

programu
osoby 0 74 192 248 IZ

 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: szt. 0 23 60 77 IZ

kobiety szt. 0 12 30 39 IZ

mężczyźni szt. 0 12 30 38 IZ

wieś szt. 0 7 18 23 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu turystyki szt. 0 2 4 6 IZ

 Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: szt. 0 18 45 58 IZ

kobiety szt. 0 9 22 29 IZ

mężczyźni szt. 0 9 22 29 IZ

wieś szt. 0 5 13 17 IZ

Rezultat Liczba wypromowanych ofert programowych w zakresie turystyki szt. 0 34 87 113 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury kultury szt. 0 31 80 104 IZ

Produkt Liczba budynków kultury poddanych modernizacji szt. 0 21 50 70 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 5 12 16 IZ

Rezultat
Liczba turystów korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach 

programu
tys. osób 0 711 1027 2370 IZ

Liczba nowych miejsc pracy w tym: szt. 0 13 29 44 IZ

Rezultat

Rezultat

Działanie 4.1 Infrastrutkura kultury

Rezultat

Działania 3.3. Systemy informacji turystycznej

Rezultat

Działanie 3.4. Promocja turystyki

Priorytet IV Kultura

Rezultat

Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/publiczne
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Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

Kobiety szt. 0 7 15 22 IZ

Mężczyźni szt. 0 7 15 22 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury kultury szt. 0 8 20 26 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 1 3 34 IZ

Rezultat
Liczba turystów korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach 

programu
tys. osób 0 189 273 630 IZ

Liczba nowych miejsc pracy w tym: szt. 0 3 7 11 IZ

Kobiety szt. 0 2 4 5 IZ

Mężczyźni szt. 0 2 4 5 IZ

Rezultat Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury szt. 0 30 80 100 IZ

Liczba nowych miejsc pracy w tym: szt. 0 1 3 5 IZ

Kobiety szt. 0 1 2 2 IZ

Mężczyźni szt. 0 1 2 2 IZ

Rezultat
Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji 

projektów
osoba 0 9690 25060 32300 IZ

Rezultat
Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji 

projektów
osoba 0 5520 14280 18400 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami szt. 0 8 21 27 IZ

Rezultat Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów km² 0 0,2 0,4 0,52 IZ

Rezultat Ilość osób objętych selektywną zbiórką odpadów tys. Osób 0 113 250 375 IZ

Produkt Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza szt. 0 15 39 50 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej szt. 0 11 28 36 IZ

Rezultat Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych MW 0 11 15 35 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 2 5 7 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń. szt. 0 2 5 7 IZ

Rezultat Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych osoba 0 8130 21050 27100 IZ

Rezultat Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem szt. 0 0,6 2 2 IZ

Produkt
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast
szt. 0 24 56 78 IZ

Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii

Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem

Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze

Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

Działanie 4.3 Promocja kultury

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami

Rezultat

Priorytet V Środowisko

Rezultat

Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej

Rezultat
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Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

Produkt Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie szt. 0 12 28 39 IZ

Rezultat
Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w 

ramach priorytetu
szt. 0 20 56 67 IZ

Rezultat Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 0 202 560 672 IZ

Liczba nowych miejsc pracy w tym: szt. 0 87 224 291 IZ

Kobiety szt. 0 44 112 146 IZ

Mężczyźni szt. 0 44 112 146 IZ

Produkt
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast
szt. 0 5 14 18 IZ

Produkt Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 2 4 5 IZ

Produkt Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie szt. 0 5 11 15 IZ

Rezultat
Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w 

ramach priorytetu
szt. 0 5 12 15 IZ

Rezultat Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 0 46 119 153 IZ

Rezultat
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych (miasta i miejscowości powyżej 50 tys. 

mieszkańców)
ha 0 20 52 67 IZ

Rezultat
Liczba utworzonych przedsiębiorstw (miasta i miejscowości powyżej 50 tys. 

mieszkańców)
szt. 0 4 11 14 IZ

Liczba nowych miejsc pracy w tym: szt. 0 20 51 66 IZ

Kobiety szt. 0 10 26 33 IZ

Mężczyźni szt. 0 10 26 33 IZ

Produkt
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast
szt. 0 8 21 28 IZ

Produkt Liczba projektów dot. Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 2 4 5 IZ

Produkt Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie szt. 0 5 11 15 IZ

Rezultat
Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w 

ramach priorytetu
szt. 0 5 13 18 IZ

Rezultat Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 0 54 133 180 IZ

Rezultat
Powierzchnia terenów zrewitalizowanych (miasta i miejscowości do 50 tys. 

mieszkańców)
ha 0 23 58 78 IZ

Rezultat Liczba utworzonych przedsiębiorstw (miasta i miejscowości do 50 tys. mieszkańców) szt. 0 5 13 17 IZ

Rezultat Liczba nowych miejsc pracy w tym: szt. 0 23 58 78 IZ

Kobiety szt. 0 12 29 39 IZ

Mężczyźni szt. 0 12 29 39 IZ

Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA

Produkt
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast
szt. 0 0 4 10 FP/FROM

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta"

Rezultat

Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - "małe miasta"

Rezultat
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Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

Rezultat
Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w 

ramach priorytetu
szt. 0 0 8 19 FP/FROM

Rezultat Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem tys. osób 0 0 78 195 FP/FROM

Rezultat Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha 0 0 34 85 FP/FROM

Rezultat Liczba utworzonych przedsiębiorstw szt. 0 0 8 19 FP/FROM

Rezultat Liczba nowych miejsc pracy w tym: szt. 0 0 34 84 FP/FROM

Kobiety szt. 0 0 17 42 FP/FROM

Mężczyźni szt. 0 0 17 42 FP/FROM

Produkt Liczba projektów z zakresu transportu szt. 0 13 33 42 IZ

Produkt Długość nowych dróg, w tym: km 0 20 50 65 IZ

drogi regionalne km 0 8 20 25 IZ

drogi lokalne km 0 9 22 29 IZ

Produkt Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: km 0 72 185 240 IZ

drogi regionalne km 0 12 30 40 IZ

drogi lokalne km 0 44 113 146 IZ

Rezultat
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasażerskich i towarowych
mln EUR  -  -  -  - IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu transportu szt. 0 5 12 16 IZ

Produkt Długość nowych dróg, w tym: km 0 20 50 65 IZ

drogi lokalne, w tym: km 0 3 8 11 IZ

na obszarach wiejskich km 0 1 2 3 IZ

Produkt Długość zrekonstruowanych dróg, w tym: km 0 72 185 240 IZ

drogi lokalne, w tym: km 0 16 42 54 IZ

na obszarach wiejskich km 0 5 12 16 IZ

Rezultat
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasażerskich i towarowych
mln EUR  -  -  -  - IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu transportu szt. 0 6 16 21 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 5 12 16 IZ

Produkt Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km 0 5 12 15 IZ

Produkt Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej szt. 0 15 30 50 IZ

Produkt Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej szt. 0 1800 3600 6000 IZ

Produkt Liczba zakupionego taboru kolejowego szt. 0 3 10 10 IZ

Produkt Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym szt. 0 1020 3400 3400 IZ

Rezultat
Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach 

pasażerskich i towarowych
mln EUR  -  -  -  - IZ

Poddizałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej 

Poddizałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 

Działanie 7.2. Transport publiczny

Priorytet VII Transport 

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
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Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

Rezultat
Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru 

objętego wsparciem
tys. Osób 0 426 850 1420 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym infrastruktury szkolnictwa wyższego szt. 0 6 18 21 IZ

Produkt Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem dot. szkolnictwa wyższego szt. 0 4 11 13 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 4 10 13 IZ

Rezultat Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba 0 49500 128000 165000 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu edukacji szt. 0 12 35 39 IZ

Produkt Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem szt. 0 8 21 27 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 2 5 7 IZ

Rezultat Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej osoba 0 9000 23000 30000 IZ

Produkt
Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym infrastruktury kształcenia ustawicznego i 

zawodowego
szt. 0 6 17 20 IZ

Produkt
Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem

dot. kształcenia ustawicznego
szt. 0 4 11 13 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 1 2 2 IZ

Rezultat Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego osoba 0 2700 7000 9000 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: szt. 0 38 114 131 IZ

dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego szt. 0 23 67 78 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 5 11 15 IZ

Produkt
Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe / 

modernizacyjne lub zakupiono/zmodernizowano sprzęt medyczny
szt. 0 34 101 114 IZ

Rezultat
Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej 

wsparciem w ramach programu
tys. szt. 0 402 1045 1341 IZ

Rezultat
Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem 

infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu
tys. szt. 0 442 1293 1474 IZ

Produkt Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym: szt. 0 19 56 64 IZ

dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego szt. 0 12 33 39 IZ

Produkt Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego szt. 0 2 6 7 IZ

Produkt
Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe / 

modernizacyjne lub zakupiono/zmodernizowano sprzęt medyczny
szt. 0 17 50 56 IZ

Rezultat
Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej 

wsparciem w ramach programu
tys. szt. 0 198 515 660 IZ

Działanie 8.3. Infrastruktura kształecenia ustawicznego

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego

Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
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Załącznik nr 9 do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013

Zestawienie wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

2010 2013 2015

Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika
Jednostka 

miary

Zakładana wartość w roku
Żródło danych

Wartość 

bazowa

Rezultat
Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem 

infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu
tys. szt. 0 218 637 726 IZ

Rezultat Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem tys. osób 0 120 310 400 IZ

Produkt Liczba etatów współfinansowanych z PT RPO, w tym: szt. 0 150 150 150 IZ

Kobiety szt. 0 75 75 75 IZ

Mężczyźni szt. 0 75 75 75 IZ

Produkt Liczba zakupionego sprzętu komputerowego szt. 0 150 150 150 IZ

Produkt Liczba zleconych ekspertyz, analiz, ocen i ewaluacji dotyczących programu szt. 0 9 28 30 IZ

Produkt Liczba akcji informacyjnych i promujących program szt. 0 75 225 250 IZ

Produkt Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych szt. 0 30 90 100 IZ

Rezultat
Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, 

spotkaniach informacyjnych nt. RPO
tys. osób 0 11 30 36 IZ

Działanie 10.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania

Działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne

Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa

Priorytet X Pomoc techniczna
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