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Załącznik nr 8 do Regulaminu 

konkursu nr RPMP.16.03.01-IZ.00-12-004/23 

 

Katalog definicji wskaźników - tryb konkursowy 

Poddziałanie 16.3.1 –  GMINA I POWIATOWA INFRASTRUKTURA MIESZKALNA  

Cel Tematyczny 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

Nazwa wskaźnika 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego 

wojną w Ukrainie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary PLN 

Działanie 16.3 CARE -Infrastruktura mieszkalna 

Poddziałanie16.3.1 Gmina i powiatowa infrastruktura mieszkalna 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. Rozwój regionalnej infrastruktury mieszkalnej wobec 

wyzwań migracyjnych wynikających z agresji zbrojnej 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik monitorowany w przypadku wyodrębniania w 

projekcie nowego zadania dotyczącego działań mających na 

celu łagodzenie skutków kryzysu wywołanego wojną w 

Ukrainie oraz w nowych projektach kierowanych do osób 

uciekających z objętej wojną Ukrainy lub służących 

niwelowaniu następstw tego konfliktu.  

W projektach w całości poświęconych walce ze skutkami 

kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie we wskaźniku należy 

ujmować całość kosztów tych projektów (wydatki 

bezpośrednie i pośrednie). 

W projektach rozszerzanych o zadania służące zwalczaniu 

lub przeciwdziałaniu skutkom tego konfliktu we wskaźniku 

należy monitorować tylko koszty bezpośrednie przeznaczone 

na te działania. 

We wskaźniku monitorowane są całkowite koszty 

kwalifikowalne. 
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Wskaźniki horyzontalne 

Zestaw wskaźników 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). 

Z uwagi na brzmienie kryterium wyboru projektów: „Wpływ na zasadę równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”, 

Wnioskodawca nie powinien wykazywać jako docelowej, 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 zwiększy prawdopodobieństwo 

żądania od Wnioskodawcy wyjaśnień. Brak wyjaśnień Wnioskodawcy lub 

podtrzymanie w ich efekcie oceny wskazującej na negatywny wpływ projektu na tę 

politykę horyzontalną, będzie skutkował negatywną oceną projektu w związku z 

niespełnieniem ww. kryterium. Zapis nie dotyczy sytuacji, gdy zasada dostępności 

produktów projektu nie znajduje zastosowania (neutralność produktów projektu dla 

osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju) (wtedy ww. wskaźnik jest 

nieadekwatny). 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary szt. 

Działanie 16.3 CARE -Infrastruktura mieszkalna 

Poddziałanie 16.3.1 Gmina i powiatowa infrastruktura mieszkalna 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet 

Inwestycyjny 
9iv 

Zakres interwencji – 

typy projektów 

A. Rozwój regionalnej infrastruktury mieszkalnej wobec 

wyzwań migracyjnych wynikających z agresji zbrojnej 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Definicja wskaźnika 
Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie 

zmiany oraz dostosowania, nie nakładające 
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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. Oznacza także możliwość 

sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, 

uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach 

realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika 

lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. Wskaźnik 

mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z 

racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. 

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. Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty 

ogólnodostępne, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień, jak i dedykowane. 

 

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 sierpnia 

2020 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) oraz aktów prawnych 

powiązanych z definicjami ww. wskaźników. 

 

 

 

 


