
 

 

 
Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 

 

Definicje wskaźników 

Poddziałanie 3.4.5 RPO WM 2014-2020 –  BONY NA DORADZTWO 
tryb konkursowy 

 

Cel Tematyczny 3.  

Wzmacnianie konkurencyjności MŚP  

Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary przedsiębiorstwa                    

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP 

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo 

Rodzaj wskaźnika Produkt   

Priorytet Inwestycyjny 3c 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. bon na specjalistyczne doradztwo 

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. 

 

Nazwa wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary przedsiębiorstwa                    

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP 

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo 

Rodzaj wskaźnika Produkt   

Priorytet Inwestycyjny 3c 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. bon na specjalistyczne doradztwo 

Definicja wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w formie 
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bezzwrotnej dotacji.  
 
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). 
 
Wskaźnik mierzony na moment zatwierdzenia wniosku o płatność 
zawierającego 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 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP 

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo   

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 3c 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. bon na specjalistyczne doradztwo 

Definicja wskaźnika 

Łączna wartość wkładu prywatnego w realizowany projekt, który 
uzyskał pomoc państwa w formie bezzwrotnej dotacji, wliczając 
również wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu.  
Wskaźnik mierzony na moment zatwierdzenia wniosku o płatność 
zawierającego wydatki zrealizowane w ramach projektu, mające 
wpływ na osiągnięcie wskaźnika. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa 
specjalistycznego 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP 

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo   

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny 3c 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. bon na specjalistyczne doradztwo 

Definicja wskaźnika 

Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego projektu 
otrzymały wsparcie w zakresie doradztwa specjalistycznego. 
 
Doradztwo specjalistyczne to doradztwo nie mające charakteru 
ciągłego ani okresowego, nie związane z kosztami operacyjnymi 
przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa 
podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. 
 
Przedsiębiorstwo - podmiot gospodarczy wytwarzający dobra lub 
usługi dla zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez rynek, w celu 
osiągnięcia zysku. Przedsiębiorstwa mogą przyjmować różne formy 
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prawne (osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, 
spółki, itp.). 
Dodatkowo, ze względu na specyfikę niniejszego typu projektu, 
wskaźnik dotyczy wyłącznie przedsiębiorstw posiadających status 
mikro-, małych lub średnich (tzw. MŚP). 

 
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 09 lipca 2018 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).  

 


