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   Definicje wskaźników 

Poddziałanie 3.3.2 RPO WM 2014-2020 –  AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP 
tryb konkursowy 

 

Cel Tematyczny 3. 

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary przedsiębiorstwa                    

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Produkt   

Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w każdej formie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (niezależnie czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy 
nie). 
 
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi dla zaspokojenia 
potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą 
przyjmować różne formy  prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, 
spółki, itp.). 
Dodatkowo, ze względu na specyfikę 3. Celu tematycznego, wskaźnik dotyczy wyłącznie 
przedsiębiorstw posiadających status mikro-, małych lub średnich (tzw. MŚP). 
 
Należy pamiętać, że w ramach wskaźnika nie należy wielokrotnie liczyć tego samego 
przedsiębiorstwa, nawet jeśli więcej niż raz korzysta z jakiejkolwiek formy wsparcia – 
oznacza to, że dane przedsiębiorstwo w ramach niniejszego wskaźnika liczone jest tylko 
raz w ramach osi priorytetowej. 
 
Wskaźnik mierzony na moment zatwierdzenia wniosku o płatność zawierającego wydatki 
zrealizowane w ramach projektu, mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 
 

Źródło danych 
Zatwierdzony wniosek o płatność zawierający wydatki zrealizowane w ramach projektu, 
mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary przedsiębiorstwa                    

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Produkt   

Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji.  
 
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi dla zaspokojenia 
potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą 
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przyjmować różne formy  prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, 
spółki, itp.). 
Dodatkowo, ze względu na specyfikę 3. Celu tematycznego, wskaźnik dotyczy wyłącznie 
przedsiębiorstw posiadających status mikro-, małych lub średnich (tzw. MŚP). 
 
Wskaźnik mierzony na moment zatwierdzenia wniosku o płatność zawierającego wydatki 
zrealizowane w ramach projektu, mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

Źródło danych 
Zatwierdzony wniosek o płatność zawierający wydatki zrealizowane w ramach projektu, 
mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

 

Nazwa wskaźnika 
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 
(CI 6) 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary zł 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Łączna wartość wkładu prywatnego w realizowany projekt, który uzyskał pomoc państwa 
w formie bezzwrotnej dotacji, wliczając również wydatki niekwalifikowalne w ramach 
projektu. Na etapie sprawozdawania do KE wartość wskaźnika zostanie przeliczona z PLN 
na EUR przez IZ, wg kursu sprawozdawczego. 
Wskaźnik mierzony na moment zatwierdzenia wniosku o płatność zawierającego wydatki 
zrealizowane w ramach projektu, mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

Źródło danych 
Zatwierdzony wniosek o płatność zawierający wydatki zrealizowane w ramach projektu, 
mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie mające na celu umiędzynarodowienie 
działalności przedsiębiorstwa lub poprawę dostępu do rynków zagranicznych. 
 
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi dla zaspokojenia 
potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą 
przyjmować różne formy  prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, 
spółki, itp.). 
 
Dodatkowo, ze względu na specyfikę 3. Celu tematycznego, wskaźnik dotyczy wyłącznie 
przedsiębiorstw posiadających status mikro-, małych lub średnich (tzw. MŚP). 

Źródło danych 
Zatwierdzony wniosek o płatność zawierający wydatki zrealizowane w ramach projektu, 
mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Produkt 
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Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw, które w związku z realizacją projektu wprowadziły zmiany 
w ramach swojej organizacji, polegające na wprowadzaniu zmian w strukturze 
organizacyjnej (schemacie organizacyjnym) lub zmiany procesowe, związane ze 
sposobem produkcji i świadczenia usług, obsługi klientów i kontaktów z kontrahentami itp. 
 
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi dla zaspokojenia 
potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą 
przyjmować różne formy  prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, 
spółki, itp.). 
 
Dodatkowo, ze względu na specyfikę 3. Celu tematycznego, wskaźnik dotyczy wyłącznie 
przedsiębiorstw posiadających status mikro-, małych lub średnich (tzw. MŚP). 

Źródło danych Dane pozyskane bezpośrednio od Beneficjenta. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego projektu uzyskały wsparcie 
w zakresie doradztwa specjalistycznego, w zależności od zakresu wsparcia 
przewidzianego w RPO, dotyczącego np. strategii finansowania przedsięwzięć 
eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, 
wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania 
ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, opracowania koncepcji marki / wizerunku 
przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące 
projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji 
mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach 
zagranicznych, dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do 
wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego 
opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług), wprowadzenia produktu lub usługi 
na docelowy rynek zagraniczny. 
Doradztwo specjalistyczne nie obejmuje doradztwa stałego związanego z codzienną 
działalnością operacyjną przedsiębiorstwa (np. usług prawnych, doradztwa podatkowego). 
 
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub usługi dla zaspokojenia 
potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą 
przyjmować różne formy  prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, 
spółki, itp.). 
 
Dodatkowo, ze względu na specyfikę 3. Celu tematycznego, wskaźnik dotyczy wyłącznie 
przedsiębiorstw posiadających status mikro-, małych lub średnich (tzw. MŚP). 

Źródło danych 
Zatwierdzony wniosek o płatność zawierający wydatki zrealizowane w ramach projektu, 
mające wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba kontaktów biznesowych 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni (specyficzny dla programu) 
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Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 
Liczba kontaktów biznesowych nawiązanych w wyniku realizacji dofinansowanego 
projektu.  

Źródło danych 

Dane pozyskane bezpośrednio od Beneficjenta. 
Dowodami potwierdzającymi realizację wskaźnika będą, np.: prowadzona wymiana 
informacji handlowych pomiędzy potencjalnymi partnerami gospodarczymi, podpisane listy 
intencyjne zawierające wstępną deklarację zamierzeń potencjalnych partnerów 
gospodarczych, udokumentowane spotkania (raport ze spotkania wraz z agendą spotkania 
oraz listą obecności uczestników spotkania wraz z poczynionymi ustaleniami), listy 
kontaktów, itp., stanowiące efekt udziału, np. w imprezie targowo–wystawienniczej, czy 
misji gospodarczej. 
Dowodami potwierdzającymi realizację wskaźnika nie mogą być wizytówki. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 
wsparte w zakresie internacjonalizacji 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni   

Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 
Liczba kontraktów handlowych (umowy kupna-sprzedaży) podpisanych przez 
przedsiębiorstwa z partnerami z zagranicy w wyniku udzielonego wsparcia w zakresie 
umiędzynarodowienia działalności lub poprawy dostępu do rynków zagranicznych. 

Źródło danych Dane pozyskane bezpośrednio od Beneficjenta. 

 

Nazwa wskaźnika Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary zł 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny 3b 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 
Przychody ze sprzedaży na eksport (w ramach i poza UE) wyrobów i/lub usług, osiągnięte 
przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji działalności. 

Źródło danych Dane pozyskane bezpośrednio od Beneficjenta. 

 
 

Wskaźniki horyzontalne 
 

Zestaw wskaźników do monitorowania na etapie realizacji projektu 
 

W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wpływać będzie / wpływa na realizację wskaźników wyszczególnionych 
w niżej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdrażania projektu. Z zastrzeżeniem 
zapisów zawartych w kolejnych akapitach, nie jest obligatoryjne natomiast wskazywanie wartości docelowych dla tych 
wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie 
wartości docelowe i tych wskaźników mogą przybrać wartość 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać 
odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika. Beneficjent spośród niżej wyszczególnionych wskaźników wybiera 
wyłącznie te, które są adekwatne do przedmiotu realizowanego przez niego projektu i będą zasilane (tj. odnotowywały 
przyrost) na etapie (wskaźniki produktu) lub bezpośrednio po (wskaźniki rezultatu) realizacji projektu. 
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Z uwagi na brzmienie kryteriów wyboru projektów: „Wpływ na polityki horyzontalne”, Beneficjent nie powinien (poza sytuacją 
gdy wpływ jest neutralny) wykazywać jako docelowych, wartości „0” w odniesieniu do wskaźnika horyzontalnego Liczba 
projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
Wskazanie „0” wartości docelowej w tej sytuacji (poza sytuacją gdy wpływ jest neutralny), zwiększy prawdopodobieństwo 
żądania od Wnioskodawcy wyjaśnień, których brak (lub podtrzymanie w ich efekcie stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z badanych polityk horyzontalnych) będzie skutkował negatywną oceną projektu w związku z niespełnieniem 
kryterium „Wpływ na polityki horyzontalne”. 
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 3.3  Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, 
nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno 
dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom 
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka 
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, 
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury 
komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie 
Braille'a), osoby asystujące, magnetofony służące do odtwarzania plików tekstowych: 
książek, dokumentów internetowych, poczty elektronicznej itp. dla osób niedowidzących, 
programy dostosowane dla użytkowników komputerów z wadą wzroku i in. 
Definicja opracowana na podstawie: Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków, o których mowa w definicji 
wskaźnika, wraz z protokołem odbioru/zdawczo – odbiorczym/wykonania zadań i wpisem 
do ewidencji środków trwałych (jeśli dotyczy) 
W przypadku projektu realizowanego z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania 
wydatków Beneficjent w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą określa dokument 
stanowiący podstawę naliczenia wartości wskaźnika.   

 

Nazwa wskaźnika Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy  

Jednostka miary EPC 

Działanie 3.3  Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych bezpośrednio w efekcie 
realizacji projektu, pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów 
o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia – kontraktu, jak i pracujących na 
podstawie umów o pracę na czas określony np.: do obsługi projektu, zarówno 
w przedsiębiorstwach jak i pozostałych podmiotach nie będących 
przedsiębiorstwami.  
 
Miejsce pracy powstałe w wyniku realizacji projektu, nie musi spełniać wymogu trwałości 
tzn. nie musi być utrzymane przez beneficjenta, chyba że odrębne przepisy lub zasady 
programowe nakładają bardziej restrykcyjne obowiązki w tym zakresie. 
 
Liczba etatów wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC). 
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Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji 
czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku 
sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji 
(zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi 
w objaśnieniach do formularza PNT-01 lub PNT-01/s). Przy wyliczeniu EPC nie należy 
odejmować absencji oraz innych nieobecności usprawiedliwionych. 
W przypadku osób wykonujących daną działalność na podstawie umowy zlecenia, umowy 
o dzieło lub samozatrudnienia – do wyliczenia EPC podajemy: pełny, faktyczny czas pracy 
w roku sprawozdawczym „ze wszystkich umów”, podany jako odpowiedni ułamek 
rocznego czasu pracy. 
 
Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). 

Źródło danych Umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty, umowy o pracę na czas określony. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba utrzymanych miejsc pracy 

Jednostka miary EPC 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik służy do pomiaru liczby miejsc pracy, które zostały utrzymane w wyniku 
wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu,  
a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. Etaty muszą 
być obsadzone (nieobsadzonych etatów się nie wlicza). Prace sezonowe  
i niepełnowymiarowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy. 
Zatrudnienie w ekwiwalentach pełnego czasu pracy ustala się na podstawie proporcji 
czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ciągu roku 
sprawozdawczego w stosunku do pełnego czasu pracy obowiązującego w danej instytucji 
(zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego zamieszczonymi 
w objaśnieniach do formularza PNT-01 lub PNT-01/s). Przy wyliczeniu EPC nie należy 
odejmować absencji oraz innych nieobecności usprawiedliwionych. 
W przypadku osób wykonujących daną działalność na podstawie umowy zlecenia, umowy 
o dzieło lub samozatrudnienia – do wyliczenia EPC podajemy: pełny, faktyczny czas pracy 
w roku sprawozdawczym „ze wszystkich umów”, podany jako odpowiedni ułamek 
rocznego czasu pracy. 
 
W celu weryfikacji, czy utrzymano wymaganą liczbę nowych miejsc pracy, należy po 
zakończeniu realizacji projektu porównać poziom wyjściowy zatrudnienia (na moment 
złożenia wniosku aplikacyjnego) z poziomem zatrudnienia po upływie 12 miesięcy od 
zakończenia realizacji projektu. 
 
Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O). 

Źródło danych Umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty, umowy o pracę 

 
Definicje zostały opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych stanowiącej załącznik do Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 

2015 r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. wytycznych horyzontalnych), aktów prawnych oraz, w odniesieniu 

do wskaźników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie 

zmiany ww. dokumentów będą skutkowały koniecznością stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji (ujętych 

w obowiązujących wersjach dokumentów).  

 


