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Załącznik nr 8 do Regulaminu 

konkursu nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-081/17 

Definicje wskaźników 

Poddziałanie 3.1.2 RPO WM 2014-2020 –  
STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ - SPR 

tryb konkursowy 

 

Cel Tematyczny 3. 

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

Nazwa wskaźnika Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary ha  

Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 3a 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 

Definicja wskaźnika 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które w wyniku realizacji 
projektu zostały przygotowane do udostępnienia dla inwestorów 
zamierzających prowadzić tam działalność gospodarczą. 
 
Definicje SAG i inne szczegółowe zapisy dotyczące SAG: zgodnie 
z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach inwestycyjnych 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt.  

Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny 3a 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 

Definicja wskaźnika 
Liczba przedsiębiorstw, które ulokowały działalność na terenach 
inwestycyjnych przygotowanych w ramach realizowanego projektu. 

 

Nazwa wskaźnika 
Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych (SAG) 
przygotowanych w ramach projektu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary %  

Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR 
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Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni (specyficzny dla programu) 

Priorytet Inwestycyjny 3a 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 

Definicja wskaźnika 

Iloraz powierzchni terenu zagospodarowanego w ramach SAG oraz 
całkowitej powierzchni SAG objętej projektem.  
Teren zagospodarowany w ramach SAG to teren objęty projektem, 
którego na moment zamknięcia okresu trwałości projektu nie 
można zaoferować jako terenu wolnego dla przedsiębiorstw 
(włączając w to tzw. rezerwy terenowe), pod warunkiem 
potwierdzenia tego stanu stosownymi umowami (tereny 
przeznaczone pod tzw. części wspólne, czyli zajęte przez 
infrastrukturę, a w związku z tym wyłączone z możliwości 
zagospodarowania przez przedsiębiorców - np. drogi, parkingi - 
traktowane są jako tereny zagospodarowane. 
 
Definicje SAG i inne szczegółowe zapisy dotyczące SAG: zgodnie 
z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba nowych miejsc pracy w SAG 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary szt.  

Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR 

Rodzaj wskaźnika Rezultat 

Priorytet Inwestycyjny 3a 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy 
samozatrudnienia – kontraktu przez przedsiębiorców 
prowadzących działalność na obszarze objętym projektem i odnosi 
się jedynie do nowych miejsc pracy będących pośrednim wynikiem 
wspieranego projektu. 
 
Wskaźnik zostaje zasilony w trakcie realizacji projektu i/lub 
w okresie trwałości w momencie uzyskania informacji o liczbie 
utworzonych miejsc pracy od podmiotów zlokalizowanych/ 
lokalizowanych na obszarze objętym projektem.  
Sposób udokumentowania danych pozyskanych przez 
Beneficjenta, powinien zostać uzgodniony z Instytucją 
Zarządzającą - tj. Jednostką ds. wdrażania. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba miejsc pracy w SAG 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary szt.  

Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR 

Rodzaj wskaźnika Rezultat 

Priorytet Inwestycyjny 3a 
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Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę i pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy 
samozatrudnienia – kontraktu przez przedsiębiorców 
prowadzących działalność na obszarze objętym projektem i nie 
odnosi się jedynie do nowych miejsc pracy będących pośrednim 
wynikiem wspieranego projektu, ale uwzględnia również 
dotychczas istniejące miejsca pracy. 
 
Wskaźnik zostaje zasilony w trakcie realizacji projektu i/lub 
w okresie trwałości w momencie uzyskania informacji o liczbie 
utworzonych miejsc pracy od podmiotów zlokalizowanych/ 
lokalizowanych na obszarze objętym projektem. 
Sposób udokumentowania danych pozyskanych przez 
Beneficjenta, powinien zostać uzgodniony z Instytucją 
Zarządzającą - tj. Jednostką ds. wdrażania. 

 
 

Wskaźnik horyzontalny 
 

Wskaźnik do monitorowania na etapie realizacji projektu 
 

W sytuacji, gdy realizacja projektu wpływa/będzie wpływać na wykonanie wskaźników 
horyzontalnych wyszczególnionych w niżej zamieszczonych formatkach, Wnioskodawca 
zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdrażania projektu natomiast nie jest 
obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na etapie 
przygotowywania wniosku o dofinansowanie (oznacza to, że na etapie wniosku  
o dofinansowanie wartości docelowe tych wskaźników mogą przybrać wartość 0, natomiast 
będą one zasilane (tj. będą odnotowywały przyrost) na etapie (wskaźniki produktu) lub 
bezpośrednio po (wskaźniki rezultatu) realizacji projektu). 
 

Nazwa wskaźnika 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy 
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 
kobiety 
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – 
mężczyźni 

Jednostka miary EPC 

Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 

Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG 

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 
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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). 
 
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). 

 
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 18 maja 2017 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).  
 


