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Załącznik nr 8 do Regulaminu 
konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-005/15 

 

Definicje wskaźników obligatoryjnych  i adekwatnych dla konkursu  

w ramach Działania 6.2 RPO WM 2014-2020 – Ochrona różnorodności biologicznej   

Cel Tematyczny 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów  
 

Nazwa wskaźnika Liczba wspartych form ochrony przyrody –  obligatoryjny 
Jednostka miary szt. 
Działanie 6.2  Ochrona różnorodności biologicznej 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Priorytet Inwestycyjny 6.d  

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Wskaźnik ma zastosowanie dla projektów dotyczących: 

• ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów - TYP A. 

• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej - TYP B.  
Interwencja jest skierowana na tereny objęte formą ochrony przyrody, przede wszystkim 
na tereny parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody. 

 
Działania realizowane na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 oraz 
w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych na trenach leżących poza wyżej 
wymienionymi obszarami, możliwa będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 
Działania realizowane na obszarach Natura 2000, które pokrywają się z obszarami parków 
krajobrazowych lub rezerwatów przyrody są wyłączone ze wsparcia z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, co oznacza, że będą mogły ubiegać 
się o wsparcie w ramach działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
SzOOP RPO WM).  
Działania realizowane na obszarach Natura 2000 muszą być zgodne z Priorytetowymi 
Ramami Działań dla sieci NATURA 2000 dla Polski (Wieloletni Program Finansowania UE 
w latach 2014-2020) – zgodnie z art. 8 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
 

Definicja wskaźnika 

Przedmiotowy wskaźnik wskazuje liczbę istniejących bądź nowo powstałych form ochrony 
przyrody, dla których lub na terenie których zrealizowano projekty, które otrzymały 
wsparcie z EFRR w ramach programu.  
Wskaźnik należy liczyć w następujący sposób: 
1) realizacja kilku interwencji w projekcie, ale na obszarze jednej formy ochrony przyrody 

– wskaźnik będzie wynosił zawsze – 1, 
2) realizacja x interwencji w projekcie na obszarze kilku form ochrony przyrody – wskaźnik 

będzie równy liczbie form ochrony przyrody, na których realizowane będzie 
x interwencji. 

3) jeżeli projekt, będzie dotyczył interwencji w zakresie konkretnej formy przyrody np. 
pomnika przyrody, która jednocześnie znajduje się w obszarze innej formy ochrony 
przyrody np. parku krajobrazowego, wskaźnik będzie sumą  wszystkich form ochrony 
przyrody. 
Przykład: 
• Projekt dotyczy wsparcia 1 jaskini będącej stanowiskiem dokumentacyjnym, która 

jednocześnie znajduje się na terenie danego parku krajobrazowego – wskaźnik 
będzie wynosił 2 

• Projekt dotyczy wsparcia 1 jaskini będącej stanowiskiem dokumentacyjnym 
i 1 pomnika przyrody, które jednocześnie znajdują się na terenie danego parku 
krajobrazowego – wskaźnik będzie wynosił  3. 

 
Podstawa prawna – Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia  2004 r. (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222).  
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Źródło danych 

1. W przypadku prowadzenia czynnej ochrony -  bazy danych, spisy inwentarzowe, 
protokoły odbioru, wpisy do/ wypisy z  rejestrów organów właściwych;  

2. W przypadku rozwoju infrastruktury służącej ochronie przyrody- protokoły odbioru;  
3. W przypadku tworzenia nowego  pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, 

użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo. – krajobrazowego - (wpis do rejestru 
form ochrony przyrody oraz tablice informujące o nazwie form ochrony przyrody); 

4. W przypadku ochrony, pielęgnacji i konserwacji istniejących pomników przyrody itp. – 
protokoły odbioru, sprawozdania. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 
objętych wsparciem – obligatoryjny   

Jednostka miary szt. 
Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Priorytet Inwestycyjny 6.d  

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Wskaźnik ma zastosowanie dla projektów dotyczących: 

• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej - TYP B. 

• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej – TYP D.  

Interwencja jest skierowana na tereny objęte, jak i nieobjęte formą ochrony przyrody. 

Działania realizowane na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 oraz 
w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych na trenach leżących poza wyżej 
wymienionymi obszarami, możliwa będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 
Działania realizowane na obszarach Natura 2000, które pokrywają się z obszarami parków 
krajobrazowych lub rezerwatów przyrody są wyłączone ze wsparcia z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, co oznacza, że będą mogły ubiegać 
się o wsparcie w ramach działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
SzOOP RPO WM).  
Działania realizowane na obszarach Natura 2000 muszą być zgodne z Priorytetowymi 
Ramami Działań dla sieci NATURA 2000 dla Polski (Wieloletni Program Finansowania UE 
w latach 2014-2020) – zgodnie z art. 8 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Definicja wskaźnika 

Przedmiotowy wskaźnik wskazuje liczbę wybudowanych, rozbudowanych, 
zmodernizowanych obiektów (rozumiane jako urządzony i zagospodarowany teren wraz 
z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi), przeznaczonych 
na prowadzenie ośrodków, w których jest prowadzona lub będzie prowadzona działalność 
w zakresie: 
• edukacji ekologicznej w tym prowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnych, 
• zachowania zasobów genowych roślin uprawnych i dziko rosnących,  
• prowadzenia opieki człowieka nad zwierzętami i roślinami. 

Poprzez edukację ekologiczną należy rozumieć wszelkie formy działalności skierowanej 
do społeczeństwa, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, 
kształtowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz 
kształtowania i ochrony środowiska. 
Poprzez ośrodek prowadzący działalność edukacyjną należy rozumieć jednostkę 
organizacyjną zapewniającą rodzaj przestrzeni, która poświęcona jest ułatwianiu edukacji 
i rozwoju kompetencji, do zadań której należy przede wszystkim  zapewnienie oferty 
edukacyjnej, zapewnienie fizycznej przestrzeni dla uczenia się, dostępu do wszelkich 
narzędzi istotnych w procesie świadczenia edukacji. 

Podstawa prawna – Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia  2004 r. (Dz. U. 
z 2013r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222).  

Źródło pomiaru 

1. W przypadku rozbudowy i modernizacji  - protokoły odbioru; wpisy do ewidencji 
środków trwałych 

2. W przypadku budowy – pozwolenia na użytkowanie, wpisy do ewidencji środków 
trwałych 

3. W przypadku utworzenia i prowadzenia  ogrodu botanicznego i zoologicznego oraz 
ośrodka rehabilitacji zwierząt – zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska. 
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Nazwa wskaźnika 
Powierzchnia  siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony –
obligatoryjny.  

Jednostka miary ha 
Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni  
Priorytet Inwestycyjny 6.d  

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Przedmiotowy wskaźnik mierzy efekty  interwencji  w ramach wszystkich  typów projektów 
w działaniu 6.2, które zmierzają do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej 
w regionie. Wskaźnik ma zastosowanie do projektów obejmujących wsparcie w zakresie: 

• ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów – TYP A,  

• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej – TYP B, 

• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej – TYP D, 

Działania realizowane na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 oraz 
w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych na trenach leżących poza wyżej 
wymienionymi obszarami, możliwa będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 
Działania realizowane na obszarach Natura 2000, które pokrywają się z obszarami parków 
krajobrazowych lub rezerwatów przyrody są wyłączone ze wsparcia z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, co oznacza, że będą mogły ubiegać 
się o wsparcie w ramach działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
SzOOP RPO WM).  
Działania realizowane na obszarach Natura 2000  muszą być zgodne z Priorytetowymi 
Ramami Działań dla sieci NATURA 2000 dla Polski (Wieloletni Program Finansowania UE 
w latach 2014-2020) – zgodnie z art. 8 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Definicja wskaźnika 

Przedmiotowy wskaźnik wskazuje powierzchnię odtworzonych lub utworzonych siedlisk, 
dzięki wdrożonej interwencji w ramach programu, mających na celu poprawę stanu ochrony 
zagrożonych gatunków. 
  
Projekty mogą być realizowane zarówno w,  jak i  poza obszarami Natura 2000, i muszą 
przyczyniać się do poprawy stanu ochrony gatunków, siedlisk lub ekosystemów 
różnorodności biologicznej.  
Poprzez siedlisko należy rozumieć: 
1. siedlisko przyrodnicze czyli obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny 

lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne 
(czyli nieożywione elementy środowiska wpływające bezpośrednio lub pośrednio 
na organizm żywy) i biotyczne (czyli żywe elementy środowiska, które wpływają 
pośrednio lub bezpośrednio na organizmy żywe i nieożywioną część środowiska), 

2. siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym czyli zagrożone zanikiem 
na terytorium państw członkowskich UE, za którego ochronę Wspólnota ponosi 
szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości jego naturalnego zasięgu 
mieszczącego się na terytorium tych państw, 

3. siedlisko roślin, zwierząt lub grzybów czyli obszar występowania roślin, zwierząt 
lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnym stadium ich rozwoju, 

4. siedlisko przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty 
czyli takie, które na terytorium UE jest zagrożone zanikiem w swoim naturalnym 
zasięgu, ma niewielki zasięg naturalny w wyniku regresji lub z powodu ograniczonego 
obszaru występowania wynikającego z jego wewnętrznych, przyrodniczych właściwości 
lub stanowi reprezentatywny przykład typowych cech regionu biogeograficznego 
występującego w państwach członkowskich UE.  

 
Obszary, które otrzymały wsparcie z EFRR wielokrotnie, powinny być liczone tylko 
raz. 
 
Podstawa prawna – Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia  2004 r. (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863, z 2015 r. poz. 222).  
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Źródło pomiaru 

1. opisy wspartych obszarów,  
2. wykazy siedlisk i gatunków oraz form ochrony na wpartych obszarach,  
3. mapy przedstawiające umiejscowienie i powierzchnię wspartych siedlisk, 
4. protokoły kontroli. 

 

Nazwa wskaźnika 
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych  wsparciem w miejscach należących 
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

Jednostka miary odwiedziny/rok 
Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 
Priorytet Inwestycyjny 6.d  

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Przedmiotowy wskaźnik mierzy efekty  interwencji  w ramach wszystkich  typów projektów 
w działaniu 6.2, które zmierzają do zachowania oraz ochrony różnorodności biologicznej 
w regionie. Wskaźnik ma zastosowanie do projektów obejmujących wsparcie w zakresie: 

• ochrony ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów - TYP A. 

• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej - TYP B 

• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej – TYP D 
 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik służy do pomiaru liczby osób korzystających z usług/ ofert świadczonych 
w obiektach lub miejscach, które otrzymały wsparcie z programu  w wyniku czego 
zwiększyły swoją atrakcyjność. Wskaźnik obrazuje popularność i zainteresowanie gości 
w miejscach/ obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. 
Jest to wskaźnik, który prezentuje wzrost liczby osób odwiedzających dane miejsce "przed-
po", które w wyniku bezpośredniej realizacji projektu zwiększyło swoją atrakcyjność. 
Oznacza to, że wartością wskaźnika jest różnica pomiędzy: łączną liczbą osób 
korzystających z usług/ oferty w miejscu objętym wsparciem z programu w okresie 
12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu a łączną liczbą osób korzystających z usług/ 
oferty w tymże obiekcie, na dzień rozpoczęcia realizacji projektu czyli przed otrzymaniem 
wsparcia z programu.  
 
Wskaźnik należy liczyć w następujący sposób: 

1. W przypadku gdy jedna osoba odwiedza dane miejsce x razy – wskaźnik jest 
zliczany 1 razy x;  

2. W przypadku gdy dane miejsce odwiedza grupa osób– wskaźnik liczy się jako 
wiele wizyt. 
Przykład: Grupa odwiedzających liczy 30 osób – wskaźnik wynosi 30, 

 
Źródło pomiaru Rejestratory wejść, bilety itp.  
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Wskaźniki horyzontalne 
 

Zestaw wskaźników  do monitorowania na etapie realizacji projektu 
 

W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który będzie wpływać/ 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. 
 
Z uwagi na brzmienie kryteriów wyboru projektów: „Wpływ na polityki horyzontalne”, Beneficjent który realizuje typy 
projektów A, B i D, nie powinien wykazywać jako docelowych, wartości „0”, w odniesieniu do następujących wskaźników 
horyzontalnych: 
  
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i/lub Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

Wskazanie „0” wartości docelowej w tej sytuacji, zwiększy ryzyko uzyskania 0 punktów  w kryterium wpływu projektu na 
realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami. 
 

Z uwagi na brzmienie kryteriów wyboru projektów: „Długofalowe oddziaływanie projektu”, Beneficjent który realizuje 
typ projektu D, nie powinien wykazywać jako docelowych wartości „0”, w odniesieniu do następujących wskaźników 
horyzontalnych: 
  
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  i/lub Liczba nowo utworzonych 
miejsc pracy – pozostałe formy  
 

Wskazanie „0” wartości docelowej w tej sytuacji, zwiększy ryzyko uzyskania 0 punktów  w subkryterium 2. Przyczynienie 
się projektu do utworzenia  miejsc pracy. 
 
Nazwa wskaźnika Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
Jednostka miary szt. 

Działanie  6.2  Ochrona różnorodności biologicznej;   

Rodzaj wskaźnika Produkt 
Priorytet Inwestycyjny Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Realizacja przedmiotowego wskaźnika może znaleźć odzwierciedlanie w poniższych 
typach interwencji Działania 6.2: 

• ochronie ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów -TYP A; 

• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej - TYP B; 

• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej – TYP D; 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów budowlanych, które zaopatrzono m.in. w specjalne 
podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier 
w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych 
obiektów i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 

Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób 
trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem 
prac budowlanych (wg. def. PKOB). 

Przy obliczaniu wskaźnika należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., 
w które obiekty zaopatrzono. 
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, 
które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Źródło danych 

Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków na dostosowanie obiektu do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wraz z protokołem odbioru i dowodem księgowym 
potwierdzającym oddanie środka trwałego do użytkowania lub powiększającym wartość 
środka trwałego jeśli dotyczy.  
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Nazwa wskaźnika 
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary Szt. 
Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Realizacja przedmiotowego wskaźnika może znaleźć odzwierciedlanie w poniższych 
typach interwencji Działania 6.2: 

• ochronie ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów - TYP A 
• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej – TYP B; 
• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej - TYP D; 

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 na podstawie: Wytyczne 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) i wpisem do ewidencji 
środków trwałych (jeśli dotyczy) 

 

Nazwa wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  
Jednostka miary EPC 
Działanie  6.2  Ochrona różnorodności biologicznej 
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji –typy 
projektów 

Realizacja przedmiotowego wskaźnika może znaleźć odzwierciedlanie w poniższych 
typach interwencji Działania 6.2; 

• ochronie ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów – TYP A; 
• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej – TYP B;  
• opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, 

inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin – TYP C 
• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej - TYPD; 

Definicja wskaźnika 

Przedmiotowy wskaźnik jest dedykowany wszystkim pozostałym - poza przedsiębiorcami 
-  działającym podmiotom, którzy są beneficjentami wskazanymi w SzOOP w niniejszym 
Działaniu .  
Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników zatrudnionych 
na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenia 
czy samozatrudnienia - kontraktu,) i odnosi się jedynie do nowych stanowisk pracy 
(etatów) powstałych w wyniku efektów wpieranego projektu w danym podmiocie.  
Ponieważ jest to wskaźnik, który prezentuje część wzrostu zatrudnienia "przed-po",  
to jego wartością jest różnica pomiędzy:  łączną liczbą miejsc pracy (etatów) 
po zakończeniu realizacji projektu  a łączną liczbą miejsc pracy (etatów) na dzień 
rozpoczęcia realizacji projektu. Wakaty, miejsca pracy chronionej jak i pracownicy 
zatrudnieni do realizacji projektu  nie są wliczani do osiągnięcia tego wskaźnika.  

Przykład: 
Projekt dotyczy odrestaurowania i zaadoptowania budynku (dotychczas wyłączonego 
z użytkowania ze względu na zły stan techniczny),  znajdującego się na terenie 
istniejącego i czynnego - zabytkowego zespołu dworsko pałacowego - na „gospodę”. 
W konsekwencji realizacji tegoż projektu,  beneficjent utworzy 2 nowe etaty, niezbędne 
do prowadzenia owej gospody.    
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Ww. beneficjent prowadził działalność hotelarską w omawianym obiekcie (rozumianym 
jako zabytkowy zespół dworsko pałacowy), już przed złożeniem projektu 
na zaadoptowanie kolejnego budynku na „gospodę” i zatrudniał 12 osób na pełne etaty. 
Po zrealizowaniu projektu wspartego z programu, utworzył kolejne 2 etaty, które są 
niezbędne do tego aby obiekt spełniał swoje przeznaczenie, co daje w sumie 14  etatów 
(EPC) (12 przed + 2 po). 
W konsekwencji realizacji projektu zatrudnienie wzrosło o 2 etaty (14 po – 12 przed). 

Wskaźnik powinien zostać odnotowany tylko jeżeli jest wyższy niż 0, z zastrzeżeniem, 
że odnotowany wzrost zatrudnienia można przypisać do wiarygodnego wsparcia z działań 
w ramach RPO WM i wyliczany jest w pełnych etatach, zgodnie z ekwiwalentem pełnego 
czasu pracy – EPC. Wartość bazowa wskaźnika zawsze będzie wynosić 0. 
Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Nie należy 
wliczać etatów powstałych w wyniku ogólnego wzrostu liczby miejsc pracy we instytucji, 
spowodowanej np. zatrudnieniem. Chodzi o wzrost etatów powstałych bezpośrednio 
jako efekt wsparcia. 

Poprzez pełny etat należy mieć na uwadze pracę świadczoną: w pełnym wymiarze 
godzin, dorywczo lub sezonowo. Praca świadczona sezonowo i dorywczo może zostać 
przekonwertowana do pełnego etatu za pomocą ekwiwalentu pełnego czasu pracy - EPC, 
co oznacza  jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na realizację prac wynikających 
z udzielonego wsparcia. 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 na danym stanowisku pracy (zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu 
Statystycznego zamieszczonymi w objaśnieniach do formularza PNT-01 lub PNT-01/s). 
Przy wyliczeniu EPC nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz 
innych nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami 
wychowawczymi trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy 

Miejsca pracy powinny być stałe tzn. każdorazowo stałym miejscem pracy pracownika 
będziemy nazywać miejsce spośród określonych w umowie o pracę, w którym 
pracownik przez dłuższy czas systematycznie świadczy pracę w pełnym 
jak i w niepełnym wymiarze oraz sezonowo,  z zastrzeżeniem, że  świadczenie pracy 
przez danego pracownika,  jest powtarzalne.  
Podmioty, które ogłosiły upadłość  (po zrealizowania projektu) są zaznaczone jako 0 
wzrostu zatrudnienia.  

Wskaźnik należy mierzyć w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O).  
Miejsce pracy powstałe w wyniku realizacji projektu, musi spełniać wymóg trwałości 
tzn. musi być utrzymane przez beneficjenta na co najmniej 2 lata od daty utworzenia 
danego miejsca pracy (etatu), chyba że odrębne przepisy lub zasady programowe 
nakładają bardziej restrykcyjne obowiązki w tym zakresie 

Źródło danych Umowy o pracę. 
 

Nazwa wskaźnika Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy  
Jednostka miary EPC 
Działanie  6.2  Ochrona różnorodności biologicznej;  
Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Realizacja przedmiotowego wskaźnika może znaleźć odzwierciedlanie w poniższych 
typach interwencji Działania 6.2; 

• ochronie ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów – TYP A; 
• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej – TYP B; 
• opracowywanie dokumentów planistycznych  dla form ochrony przyrody, 

inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin- TYP C 
• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej – TYP D; 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do  pracowników pracujących 
na podstawie umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia 
czy samozatrudnienia – kontraktu, jak i  pracujących na podstawie umów o pracę 
dotyczących etatów nie stałych i nie trwałych -  np.: do obsługi projektu, , zarówno 
w przedsiębiorstwach jak i pozostałych podmiotach nie będących przedsiębiorstwami 
i zatrudnionych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu.  
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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 w odniesieniu 
do umów o pracę nie należy odejmować urlopów wypoczynkowych, absencji oraz innych 
nieobecności usprawiedliwionych (poza urlopami bezpłatnymi i urlopami wychowawczymi 
trwającymi nieprzerwanie powyżej 3 miesięcy). 

 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 osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 
(O/K/M) 

Jednostka miary Os. 
Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej;  
Rodzaj wskaźnika Produkt 
Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Realizacja przedmiotowego wskaźnika może znaleźć odzwierciedlanie w poniższych 
typach interwencji Działania 6.2; 

• rozwoju centrów ochrony różnorodności biologicznej – TYP B; 

• opracowywanie dokumentów planistycznych  dla form ochrony przyrody, 
inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin – TYP C 

• rozwoju ośrodków edukacji ekologicznej- TYP D; 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania / 
doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów 
elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, 
Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie 
bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi, szkolenia 
dotyczące korzystania z określonego oprogramowania, czy też zarządzania  bazami 
danych (np. dla pracowników ośrodków  edukacyjnych) czy korzystania z nowoczesnych 
form przekazu w celu świadczenia usług w projekcie). 
Wskaźnik należy monitorować w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O) 

Źródło danych 
Dokument księgowy potwierdzający poniesienie wydatków dotyczących udziału uczestnika 
w szkoleniu/ doradztwie w zakresie kompetencji cyfrowych, wraz z certyfikatem 
ukończenia szkolenia (jeśli dotyczy). 

 

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. 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) oraz aktów prawnych powiązanych z definicjami 
ww. wskaźników.  


