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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 2 I ART. 111 

UST. 3 LIT. A) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

2.1. Kluczowe informacje na temat wdrażania programu operacyjnego w danym roku, w tym 

informacje na temat instrumentów finansowych w odniesieniu do danych finansowych i danych 

na temat wskaźników. 

Analiza postępu rzeczowego i finansowego: 
Wnioski poprawne formalnie - ogółem 3 490,02 mln €; całk. k. kwal. 2 915,99 mln € – 109,86%; 

UE 2 167,98 mln € - 96,10%, w tym EFRR: ogółem 2 794,97 mln €; całk. k. kwal. 2 223,26 mln € 

– 116,55%; UE 1 581,19 mln € - 97,52% oraz EFS: ogółem 695,06 mln €; całk. k. kwal. 692,73 mln 

€ –  92,78%; UE 586,78 mln € - 92,46% 

2018 - ogółem 1 089,19 mln €; UE 684,65 mln € - 30,35%, w tym EFRR: ogółem 722,61 mln €; UE 

374,10 mln € - 23,07% oraz EFS: ogółem 366,58 mln €; UE 310,55 mln € - 48,93% 

Wnioski zatwierdzone - ogółem 2 448,40 mln €; całk. k. kwal. 2 050,88 mln € – 92,25%; UE 

1 584,82 mln € - 70,25%, w tym EFRR: ogółem 1 938,93 mln €; całk. k. kwal. 1 543,74 mln € 

– 101,64%; UE 1 155,60 mln € - 71,27% oraz EFS: ogółem 509,47 mln €; całk. k. kwal. 507,14 mln 

€ – 68,24%; UE 429,22 mln € - 67,63% 

2018 - ogółem 594,08 mln €; UE 391,29 mln € - 17,34%%, w tym EFRR: ogółem 378,34 mln €; UE 

208,77 mln € -12,88% oraz EFS: ogółem 215,74 mln €; UE 182,52 mln €- 28,76% 

Umowy - ogółem 2 169,10 mln €; całk. k. kwal. 1 813,09 mln € – 68,31%; UE 1 398,36 mln € - 

61,98%; w tym EFRR: ogółem 1 743,43 mln €; całk. k. kwal. 1 387,43 mln € – 72,73%; UE 1 037,58 

mln € - 63,99% oraz EFS: ogółem 425,67 mln €; całk. k. kwal. 425,67 mln € –  57,01%; UE 360,78 

mln € - 56,85% 

2018 - ogółem 638,24 mln €; UE 392,16 mln € - 17,38%, w tym EFRR: ogółem 460,34 mln €; UE 

241,47 mln € - 14,89% oraz EFS: ogółem 177,89 mln €; UE 150,69 mln € - 23,75% 

Wop - ogółem 579,99 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 511,87 mln € - 19,29%; UE 401,83 mln € - 

17,81%; w tym EFRR: ogółem 404,54 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 337,64 mln € - 17,70%; UE 

253,79 mln € - 15,65% oraz EFS: ogółem 175,45 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 174,23 mln € - 

23,34%; UE 148,04 mln € - 23,33% 

2018 - ogółem 357,77 mln €; UE 236,98 mln € - 10,50%, w tym EFRR: ogółem 268,46 mln €; UE 

161,72 mln € - 9,97% oraz EFS: ogółem 89,31 mln €; UE 75,26 mln € - 11,86% 

Wnioski do KE* - 491,41 mln € wyd. kwal.; UE 417,70 mln €  – 18,51%; w tym EFRR: 334,95 mln 

€ wyd. kwal.; UE 284,71 mln €  – 17,56% oraz EFS: 156,45 mln € wyd. kwal.; UE 132,99 mln €– 

20,96% 

2018* – 295,90 mln € wyd. kwal.; UE 251,52 mln €– 11,15%; w tym EFRR: 219,83 mln € wyd. kwal.; 

UE 186,86 mln € – 11,52% oraz EFS: 76,07 mln € wyd. kwal.; UE 64,66 mln € – 10,19% 

*Wykazane wartości uwzględniają kwoty w zakresie I oraz IV osi priorytetowej z wniosków 

o płatność do KE z 2019 r., informacje nt. nr wniosków do KE, które uwzględniono podano w tabeli 

5 pkt 3.2 (w komentarzu do wskaźnika finansowego) 

W 2018 r. Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) na bieżąco monitorowała postęp wdrażania Programu 

w szczególności w kontekście ustanowionych celów pośrednich na 2018 r., których nieosiągnięcie 

skutkować mogło utratą środków w ramach tzw. rezerwy wykonania. Na koniec 2018 r. stopień 

kontraktacji środków osiągnięto na poziomie 68,31% (przyrost o 16,69 p.p.), niemniej kluczowe 

znaczenie odgrywał proces rozliczania projektów, co przełożyć miało się na osiągnięcie wskaźników 

z Ram Wykonania (dalej: RW). W 2018 r. nastąpił znaczący postęp w rozliczaniu płatności w ramach 

realizowanych projektów (19,29%; przyrost o 11,36 p.p.), który przełożył się na realizację 

wskaźników rzeczowych z RW. Wzrost stopnia rozliczonych płatności miał bezpośredni wpływ na 
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certyfikację wydatków (18,51%; przyrost o 11,15 p.p.), na podstawie której określana jest realizacja 

wskaźników finansowych (dalej: WF). Analizując postęp w realizacji WF największe przyrosty 

w okresie sprawozdawczym pod kątem wartości odnotowano w ramach osi priorytetowej II, III oraz 

IV (odpowiednio: 76,64 mln €; 61,25 mln € oraz 35,62 mln €), z kolei pod kątem procentowym 

największy przyrost nastąpił w VI osi (prawie 6-krotny). Ponadto, w zakresie VIII oraz IX osi istniało 

realne zagrożenie nieosiągnięcia założonych celów, w związku ze wstrzymaniem certyfikacji 

wydatków w wyniku niekwalifikowalności podatku VAT. Ostatecznie wypracowane mechanizmy na 

poziomie krajowym umożliwiły dalszą certyfikację wydatków, co umożliwiło osiągniecie celów 

pośrednich. Podsumowując, osiągnięcie celów pośrednich w Programie można uznać za bardzo dobre, 

gdyż ustanowione cele osiągnięto dla 37 spośród 38 wskaźników wskazanych w RW. Jedynie 

w przypadku WF dla I osi priorytetowej nie udało się osiągnąć założonego celu pośredniego na 2018 

r. 

IZ na bieżąco monitorowała również realizację zasady N+3, której nieosiągnięcie skutkować mogło 

utratą części środków dostępnych w Programie. Przyrost w certyfikacji wydatków w okresie 

sprawozdawczym przełożył się na osiągniecie celu N+3 na 2018 r. już we wrześniu br. 

Należy podkreślić, iż pomimo wzrostu tempa wdrażania RPO WŁ 2014-2020, nie bez wpływu na 

jego realizację pozostają problemy i opóźnienia identyfikowane na różnych etapach wdrażania, które 

przekładają się na tempo kontraktacji oraz certyfikacji wydatków. Z najistotniejszych problemów 

mających wpływ na kontraktacje środków w 2018 r. wskazać należy m.in. niskie zainteresowanie 

konkursami pomimo podjętych działań zaradczych (PI 1b); niekorzystne rozstrzygnięcia przetargów 

w projektach kolejowych (PI 7d); brak możliwości dofinansowania projektów ujętych na listach 

nr 2 MasterPlanów oraz zmiana prawodawstwa (PI 5b), czy niewielka liczba składnych wniosków 

z związku z problemami w rekrutacji potencjalnych uczestników projektu (oś IX). Ponadto, wzrost 

cen towarów i usług na rynku powoduje duże problemy z rozstrzyganiem przetargów, co przekłada 

się na opóźnienia, czego efektem są m.in. zmiany harmonogramów płatności. 

Podsumowując, tempo wdrażania Programu można ocenić dobrze, gdyż pozwoliło ono na osiągnięcie 

prawie wszystkich celów pośrednich oraz przyczyniło się do uniknięcia zagrożenia związanego 

z zasadą N+3. 

Szczegółowe informacje nt. problemów i działań zaradczych znajdują się w pkt. 6, natomiast 

informacje nt. przyczyn nieosiągnięcia celów pośrednich w pkt 17. 

Informacje na temat instrumentów finansowych (IF): 
Wsparcie IF realizowane jest w ramach następujących poddziałań: 

1. Poddziałanie II.3.2 - dotacje zwrotne (mikropożyczki inwestycyjno-obrotowe, pożyczki 

inwestycyjno-obrotowe, pożyczki inwestycyjne) udzielane są przez 4 pośredników finansowych 

(dalej: pośrednicy). Na koniec 2018 r. pośrednicy udzielili 435 pożyczek na kwotę wkładu 

z EFSI 20,53 mln €. Łączna kwota wkładu EFSI wypłacona ostatecznym odbiorcom wyniosła 

20,39 mln €. 

2. Poddziałanie IV.2.3 - dotacje zwrotne (pożyczki termomodernizacyjne) udzielane są przez 

2 pośredników, z którymi umowy podpisano w styczniu 2018 r. Na koniec 2018 r. pośrednicy 

udzielili 9 pożyczek na kwotę wkładu z EFSI 0,80 mln €. Łączna kwota wkładu EFSI wypłacona 

ostatecznym odbiorcom wyniosła 0,55 mln €. 

3. Poddziałanie VIII.3.2 - dotacje zwrotne (mikropożyczka) udzielane jest przez 1 pośrednika. Na 

koniec 2018 r. pośrednicy udzielili 56 mikropożyczek na kwotę wkładu z EFSI 0,60 mln €. 

Łączna kwota wkładu EFSI wypłacona ostatecznym odbiorcom wyniosła 0,56 mln €. 

Szczegółowe informacje nt. postępu wdrażania IF znajdują się w pkt 8. 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

3.1. Przegląd wdrażania 

ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

I Badania, rozwój i 

komercjalizacja wiedzy 

Wnioski popr. formalnie – ogółem 249,12 mln €; całk. k. kwal. 195,12 mln € - 96,64%; UE 118,55 mln € - 69,08% 

2018 – ogółem 139,24 mln €; dof. UE 59,31 mln € - 34,56% 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 100,72 mln €; całk. k. kwal. 85,51 mln € - 42,35%; UE 52,26 mln € - 30,45% 

2018 – ogółem 48,10 mln €; UE 23,76 mln € - 13,84% 

Umowy – ogółem 89,34 mln €; całk. k. kwal. 75,98 mln € - 37,63%, UE 47,19 mln € - 27,49% 

2018– ogółem 66,04 mln €; UE 35,77 mln € - 20,84% 

Wop – ogółem 11,83 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 9,79 mln € - 4,85%; UE 5,18 mln € - 3,02% 

2018 – 9 mln €; UE 3,82 mln € - 2,23% 

Wnioski do KE – 11,95 mln € wyd. kwal.; UE 10,16 mln € – 5,92% 

2018 – 9,78 mln €; UE 8,32 mln € - 4,85% 

Problemy we wdrażaniu 

Opis znaczących problemów (wolne tempo realizacji, niski poziom płatności i certyfikacji) oraz działań podjętych 

w celu ich rozwiązania zawarto w pkt 6 oraz pkt 17. 

Realizacja wskaźników 

Wartości wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu wraz z komentarzami  i wyjaśnieniami 

zawarto w Tabeli 3A/5 Uwagi oraz w pkt 11.1. 

II Innowacyjna i 

konkurencyjna gospodarka 

Wnioski popr. formalnie – ogółem 805,57mln €; całk. k. kwal. 667,3mln € - 186,07%; UE 392,75 mln € - 128,84% 

2018 – ogółem 245,37 mln €; dof. UE 100,55 mln € - 32,99% 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 368,36 mln €; całk. k. kwal. 321,28 mln € - 89,59%; UE 212,99 mln € - 69,87% 

2018 – ogółem 92,70 mln €; UE 37,86 mln € - 12,42% 

Umowy – ogółem 347,68 mln €; całk. k. kwal. 304,26 mln € - 84,8%, UE 202,05 mln € - 66,28% 

2018– ogółem 92,27 mln €; UE 37,46 mln € - 12,29% 

Wop – ogółem 150,86 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 134,82 mln € - 37,59%; UE 91,23 mln € - 29,93% 

2018 – 86,39 mln €; UE 49,6 mln € - 16,27% 

Wnioski do KE – 131,21 mln € wyd. kwal.; UE 111,53 mln € – 36,59% 

2018 – 76,64 mln €; UE 65,14 mln € - 21,37% 
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ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

Problemy we wdrażaniu 

Opis znaczących problemów (wolne tempo realizacji, niski poziom płatności i certyfikacji) oraz działań podjętych 

w celu ich rozwiązania zawarto w pkt 6. 

 

Realizacja wskaźników 

Wartości wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu wraz z komentarzami  i wyjaśnieniami 

zawarto w Tabeli 3A/5 Uwagi oraz w pkt 11.1. 

 

III Transport Wnioski popr. formalnie – ogółem 479,15 mln €; całk. k. kwal. 410,08 mln € - 83,64%; UE 344,05 mln €- 82,55% 

2018 – ogółem 95,92 mln €; UE 68,81 mln € -16,51%  

Wnioski zatwierdzone – ogółem 417,99mln €; całk. k. kwal. 360,18 mln € - 73,46% UE 301,66 mln € - 92,50% 

2018 – ogółem 38,98mln €; UE 29,87 mln € - 7,17% 

Umowy – ogółem 355,60 mln €; całk. k. kwal. 304,81 mln € - 62,17%; UE 253,34 mln € -  60,79% 

2018– ogółem 52,86 mln €; UE 37,38 mln € -8,97%  

WoP –ogółem 111,87 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 95,89 mln € – 19,56%; UE 79,95 mln € - 7,35%  

2018 –ogółem 73,56 mln €; 50,14 UE mln € - 12,03% 

Wnioski do KE- wyd. kwal. – 96,38 mln €; UE 81,92 mln € - 19,66% 

2018 – wyd. kwal. 61,25 mln €; UE 52,07 mln €- 12,49% 

Problemy we wdrażaniu 

Opis znaczących problemów (wolne tempo realizacji, niski poziom płatności i certyfikacji) oraz działań podjętych 

w celu ich rozwiązania zawarto w pkt 6. 

Realizacja wskaźników 

Wartości wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu wraz z komentarzami i wyjaśnieniami 

zawarto w Tabeli 3A/5 Uwagi oraz w pkt 11.1. 

IV Gospodarka niskoemisyjna Wnioski popr. formalnie – ogółem 314,02 mln €; całk. k. kwal. 234,65 mln € - 85,66%; UE 188,35 mln €- 80,89% 

2018 – ogółem 96,67 mln €; UE 57,86 mln € -24,85%  

Wnioski zatwierdzone – ogółem 290,94 mln €; całk. k. kwal. 218,87 mln € - 79,90%; UE 175,91mln € - 75,55% 

2018 – ogółem 88,88 mln €; UE 52,94 mln € - 22,74% 

Umowy – ogółem 222,65 mln €; całk. k. kwal. 170,46mln € - 62,23%; UE 135,85 mln € -  58,34% 
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ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

2018– ogółem 48,36 mln €; UE 26,84 mln € -11,53%  

WoP –ogółem 63,45 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 47,94 mln € – 17,50%; UE 38,72mln € - 16,63%  

2018 –ogółem 46,56 mln €; 27,57UE mln € - 11,84% 

Wnioski do KE- wyd. kwal. – 48,35 mln €; UE 41,10 mln € - 17,65% 

2018 – wyd. kwal. 35,62 mln €; UE 30,28 mln €- 13,00% 

Problemy we wdrażaniu 

Opis znaczących problemów (wolne tempo realizacji, niski poziom płatności i certyfikacji) oraz działań podjętych 

w celu ich rozwiązania zawarto w pkt 6. 

Realizacja wskaźników 

Wartości wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu wraz z komentarzami  i wyjaśnieniami 

zawarto w Tabeli 3A/5 Uwagi oraz w pkt 11.1. 

IX Włączenie społeczne Wnioski popr. f. mer. – ogółem 169,62 mln €; całk. k. kwal. 169,62 mln € – 88,95%; UE 144,10 mln € – 88,91% 

2018 – ogółem 104,44 mln €; UE 88,78 mln € – 54,78% 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 104,12 mln €; całk. k. kwal. 104,12 mln € – 54,60%; UE 88,43 mln € – 54,56% 

2018 – ogółem 41,95 mln €; UE 35,65 mln € – 22% 

Umowy – ogółem 88,71 mln €; całk. k. kwal. 88,71 mln € – 46,52%; UE 75,33 mln € – 46,48% 

2018 – ogółem; 33,10 mln €; UE 28,14 mln € – 17,36% 

WoP – ogółem 29,84 mln €; całk. wydat. kwal zadekl. 29,54 mln € – 15,49%; UE 24,97 mln € – 15,41% 

2018 – ogółem 18,98 mln €; UE 15,78 mln € – 9,73% 

Wnioski do KE – wyd. kwal 28,10 mln €; UE 23,88 mln € – 14,73% 

2018– 18,07 mln € wyd. kwal.; UE 15,36 mln € – 9,48% 

Problemy we wdrażaniu 

Inf. zawarto w pkt 6. 

Realizacja wskaźników 

Zaktualiz. dane za 2016 i 2017 r.  

CR05-Zmniejszenie wartości wsk. w 2016 r. - usunięcie z SL2014 inf. dot. gosp. dom. 

wsk.122 - niski poz. realizacji - zakończenie tylko 1 projektu generującego dane.  

wsk.108 – wyjaśnienie w pkt.11.1 
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ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

Wsk.83- wyższa wartość doc.-udział osób z niepełnosprawnościami w stos. do wszystkich osób zagroż. ubóstwem lub 

wyklucz. społ. jest wyższy niż zakładano.  

Wsk.85 -wyższa wartość doc. - zmiany rozwoj. na rynku sektora ekonomii społ.(PES korzystają ze wsparcia 

jednorazowo i jednostk. koszt jest dużo niższy niż zakładano -więcej wspartych podm.). 

Wsk.118 –niski poziom real. - wolne tempo wdrażania IX OP, wynika ze zmian gosp. w reg.  

wsk.121- realizacja wynosi 0- w konkursach na 4 typ operacji do dof. zostały wyłonione 3 projekty, w których łącznie 

progr. zdrow ma zostać objętych 10 870 dzieci. 

V Ochrona środowiska Wnioski popr. formalnie – ogółem 92,53 mln €; całk. k. kwal. 70,02 mln € - 67,25%; UE 56,90 mln €- 64,29% 

2018 – ogółem 37,99 mln €; UE 21,09 mln € - 23,84% 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 72,41 mln €; całk. k. kwal. 51,09 mln € - 49,07%; UE 41,50 mln € - 46,89% 

2018 – ogółem 33,37 mln €; UE 18,15 mln € - 20,51% 

Umowy – ogółem 65,74 mln €; całk. k. kwal. 45,66 mln € - 43,85%; UE 36,82 mln € -  41,61% 

2018– ogółem 39,50 mln €; UE 22,14mln € -25,02%  

WoP –ogółem 13,72 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 10,16 mln € – 9,76%; UE 7,70 mln € - 8,71% 

2018 –ogółem 9,07 mln €; 4,83UE mln € - 5,46% 

Wnioski do KE- wyd. kwal. – 8,90 mln €; UE 7,57 mln € - 8,55% 

2018 – wyd. kwal. 5,01 mln €; UE 4,26 mln €- 4,81% 

Problemy we wdrażaniu 

Opis znaczących problemów (wolne tempo realizacji, niski poziom płatności i certyfikacji) oraz działań podjętych 

w celu ich rozwiązania zawarto w pkt 6. 

Realizacja wskaźników 

Wartości wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu wraz z komentarzami  i wyjaśnieniami 

zawarto w Tabeli 3A/5 Uwagi oraz w pkt 11.1. 

VI Rewitalizacja i potencjał 

endogeniczny regionu 

Wnioski popr. formalnie – ogółem 587,49 mln €; całk. k. kwal. 419,47 mln € - 127,74%; UE 296,67 mln €- 106,29% 

2018 – ogółem 52,11 mln €; UE 32,15 mln € -11,52%  

Wnioski zatwierdzone – ogółem 516,55 mln €; całk. k. kwal. 365,58 mln € - 111,33%; UE 258,18 mln € - 92,50% 

2018 – ogółem 35,53 mln €; UE 21,8 mln € - 7,81% 

Umowy – ogółem 501,96 mln €; całk. k. kwal. 351,72 mln € - 107,11%; UE 252,35 mln € -  90,41% 

2018– ogółem 124,28 mln €; UE 58,57 mln € -20,98%  
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ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

WoP –ogółem 35,10 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 25,87 mln € – 7,88%; UE 20,51 mln € - 7,35%  

2018 –ogółem 30,17 mln €; 17,57 UE mln € - 6,30% 

Wnioski do KE- wyd. kwal. - 25,27 mln €; UE 21,48 mln € - 7,70% 

2018 – wyd. kwal. 21,67 mln €; UE 18,42 mln €- 6,60% 

Problemy we wdrażaniu 

Opis znaczących problemów (wolne tempo realizacji, niski poziom płatności i certyfikacji) oraz działań podjętych 

w celu ich rozwiązania zawarto w pkt 6. 

Realizacja wskaźników 

Wartości wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu dla EFRR  wraz z komentarzami 

i wyjaśnieniami zawarto w Tabeli 3A/5 Uwagi oraz w pkt 11.1. 

VII Infrastruktura dla usług 

społecznych 

Wnioski popr. formalnie – ogółem 267,08 mln €; całk. k. kwal. 226,62 mln € - 150,80%; UE 183,92 mln € - 143,98% 

2018 – ogółem 55,31mln €; UE 34,32 mln € - 26,87% 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 171,96 mln €; całk. k. kwal. 141,23 mln € – 93,98%; UE 113,1mln € - 88,54% 

2018 – ogółem mln 40,78 €; UE mln 24,39 € - 19,09% 

Umowy –– ogółem 160,47 mln €; całk. k. kwal. 134,54 mln €- 89,53%; UE 109,98 mln € - 73,18% 

2018 – ogółem 37,04 mln €; UE 23,31 mln € - 18,25% 

WoP – ogółem 17,70 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 13,17 mln € - 8,77%; UE 10,49 mln € -8,21% 

2018 – ogółem 13,73 mln €; UE  8,18 mln € - 6,40% 

Wnioski do KE – wyd. kwal. – 12,88 mln €; UE 10,95 mln € -8,57%  

2018 – wyd. kwal.  9,85 mln €; UE 8,37 mln € 6,55% 

Problemy we wdrażaniu 

Opis znaczących problemów (wolne tempo realizacji, niski poziom płatności i certyfikacji) oraz działań podjętych 

w celu ich rozwiązania zawarto w pkt 6. 

Realizacja wskaźników 

Wartości wspólnych i specyficznych dla programu wskaźników produktu dla EFRR  wraz z komentarzami 

i wyjaśnieniami zawarto w Tabeli 3A/5 Uwagi oraz w pkt 11.1. 

VIII Zatrudnienie Wnioski popr. f. mer. – ogółem 199,88 mln €; całk. k. kwal. 199,88 mln € – 106,27%; 

UE 169,51 mln € – 106,03% 

2018 – ogółem 117,23 mln €; UE 99,25 mln € – 62,08% 
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ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 108,91 mln €; całk. k. kwal. 108,91 mln € – 57,91%; 

UE 92,28 mln, € – 57,72% 

2018 – ogółem 42,84 mln €; UE 36,11 mln € – 22,59% 

Umowy – ogółem 104,32 mln €; całk. k. kwal 104,32 mln € – 55,47%; UE 88,67 mln € – 55,47% 

2018 – ogółem 41,03 mln €; UE 34,88 mln € – 21,82% 

WoP – ogółem 59,44 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 58,85 mln € – 31,29%; UE 50,04 mln € – 31,30% 

2018 – ogółem 20,61 mln €; UE 17,41 mln € – 10,89% 

Wnioski do KE – wyd. kwal. 48,31 mln €; UE 41,06 mln € – 25,68% 

2018 – 10,40 mln € wyd. kwal.; UE 8,84 mln € – 5,53% 

Problemy we wdrażaniu 

Inf. zawarto w pkt 6. 

Realizacja wskaźników 

Zaktualizowano dane za 2016 i 2017 r.  

CR 03- niski poziom (dot. CO01, CO02, CO16) wynika z braku odp. szkoleń spełniających kryteria kwalifikacji. 

Oferowane szkolenia prowadzą do nabycia kompetencji,nie zaś kwalifikacji. Dot. CO03 wartości przekroczono-

wyliczono dla osób objętych wsparciem do końca okresu sprawozd.,a nie planowanych w całym okresie 

programowania. Ponadto dane generowane są z Pod. VIII.2.1,w ramach,którego uczestnicy projektów,kierowani są 

zwykle na szkolenia, które kończą się uzyskaniem kwalifikacji zakończonych certyfikatem. 

CR 04 (dot. CO01, CO02, CO16) - przekroczono wartości –wyliczono dla osób objętych wsparciem do końca okresu 

sprawozd.,a nie planowanych do objęcia wsparciem w całym okresie programowania. Szacuje się,że z postępem 

realizacji,wartość wskaźnika zbliży się do wartości doc. na 2023r. 

CR 05 - Zmniejszenie wartości 2015-2017 wynika z usunięcia z SL2014 inf. dot. gosp. domowych. 

X Adaptacyjność pracowników 

i przedsiębiorstw w regionie 

Wnioski popr. f. mer. - ogółem 113,35 mln €; całk. k. kwal. 99,06 mln € – 73,21%; UE 95,11 mln € - 70,29% 

2018 – ogółem 36,82 mln €; UE 30,78 mln € - 26,76% 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 103,77 mln €; całk. k. kwal. 101,44 mln € – 74,96%; UE 84,99 mln € - 73,89%  

2018 – ogółem 33,83 mln €; UE 28,23 mln € - 24,55% 

Umowy – ogółem 74,93 mln €; całk. k. kwal. 74,93 mln € – 55,37%; UE 62,73 mln € - 54,53% 

2018 – ogółem 33,91 mln €; UE 28,31 mln € - 24,61% 

WoP – ogółem 20,59 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 20,36 mln € – 15,04%; UE 17,33 mln € - 15,06% 
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ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

2018 – ogółem 14,16 mln €; UE 11,94 mln € - 10,38% 

Wnioski do KE – wyd. kwal.- 17,23 mln €; UE 14,65 mln € - 12,74% 

2018 – wyd. kwal. – 11,18 mln €; UE 9,51 mln € - 8,27% 

Problemy we wdrażaniu  

Informacje zawarte w pkt 6 i 11. 

Realizacja wskaźników  

Wsk. z tab. 2c_8v – 2 wsk. rezultatu w rzeczywistości wg stanu na 31.12.2018 r. mają wyższą wartość niż wynikającą 

z systemu (0). Na poziomie umów zostały źle wprowadzone jako wsk. specyficzne dla projektu, a nie jako specyficzne 

dla programu, przez co raport 069 z SL2014 nie wykazywał tych wsk.  

Wsk. z tab. 4B; PI 8iv - małe zainteresowanie benef. w Dz.X.1; aplikowanie przez te same podmioty w różnych 

konkursach; problemy w znalezieniu bazy lokalowej; rozwiązania umów. 

Wsk. z tab. 4B; PI 8v - długotrwała procedura zmiany trybu wdrażania PSF, problemy w uruchomieniu BUR. 

Wsk. z tab. 4B; PI 8vi - brak chętnych na usługi zdrowotne, skomplikowana ścieżka wdrażania proj. zdrowotnych; 

trudności w oszacowaniu właściwych wsk.; brak doświadczenia w realizacji proj. z EFS. 

XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności 

Wnioski popr. f. mer. – ogółem 130,61 mln €; całk. k. kwal. 118,21 mln €–85,38%; UE 110,66 mln €-85,11%  

2018–ogółem 75,48 mln €; UE 64,03 mln €-49,25% 

Wnioski zatwierdzone – ogółem 113,39 mln €; całk. k. kwal. 113,39 mln €–74,13%; UE 96,12 mln €-73,93% 

2018– ogółem 64,52 mln €; UE 54,81mln €-42,15% 

Umowy – ogółem 83,92 mln €; całk. k. kwal. 83,92 mln €-54,86%; UE 71,33 mln €-54,86% 

2018 – ogółem 37,25 mln €; UE 31,66 mln €-24,35% 

WoP – ogółem 33,95 mln €; całk. wyd. kwal. zadekl. 33,89 mln €–22,15%; UE 28,85 mln €-22,19% 

2018– ogółem 17,53 mln €; UE 14,81 mln €-11,39% 

Wnioski do KE – wyd. kwal.–31,06 mln €; UE 26,40 mln €-20,31% 

2018– wyd. kwal.-15,51 mln €; UE 13,18 mln €-10,14% 

Problemy we wdrażaniu  

Brak problemów w realizacji osi. 

Realizacja wskaźników 
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ID Oś priorytetowa Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących 

problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

Wsk. z tab. 4B; PI 10i – wyższe wartości. Wsk. nt. uczniów szacowany z POKL- Pod.9.1.2.; nie uwzgl. szkół 

zawodowych. Wsk. dot. nauczycieli obliczany dla istotnych form wsparcia np. studiów podypl.- nie uwzgl. obowiązku 

przeszkolenia nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu TIK. 

Wsk. z tab. 4B; PI 10iii – niższe wartości. Real. proj. od połowy 2017 r.; problem dot. rekrutacji grupy docelowej 

zawężonej przez kryteria premiujące do ISCED2 i obszarów wiejskich. Z 9 umów 2 rozwiązano, większość wydłużyła 

realizację. 

Wsk. z tab. 4B; PI 10iv – niższe wartości. Małe zainteresowanie podmiotów realizacją zadań CKZiU. 

XII Pomoc techniczna Oś priorytetowa XII – Pomoc techniczna 
Wnioski popr .formalnie – 24; 79,29 mln €; całk. k. kwal. – 79,29 mln €, 99,67% alokacji;. UE 67,39 mln € (2018 r. 

– 8; 32,60 mln €; UE 27,71 mln €) 

Wnioski zatwierdzone – 24; 79,29 mln €; całk. k. kwal. 79,29 mln € – 99,67% alokacji; UE 67,39 mln, € (2018 r. – 8; 

32,60 mln €; UE 27,71 mln €) 

Umowy – 24; 73,79 mln €; całk. k. kwal. 73,79 mln € – 92,75% alokacji; publ. k. kwal. 73,79 mln €; UE 62,72 mln € 

(2018 r. – 8; 32,60 mln €; UE 27,71 mln €) 

WoP – 133; 31,62 mln €; całk. wydat. kwal zadekl. 31,59 mln € – 39,71% alokacji; UE 26,85 mln, € (2018 r. – 51; 

18,03 mln €; UE 15,32 mln €) 

wnioski do KE  – 31,75 mln € wyd. kwal. – 39,91 % alokacji; UE 26,98 mln € (2018 r. – 20,91 mln €; UE 17,77 mln 

€) 

Problemy we wdrażaniu  

Nie dotyczy 

Realizacja wskaźników 

Realizacja wskaźników jest na zadowalającym poziomie. IZ nie widzi zagrożeń, które spowodowałyby nieosiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników rezultatu. 
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3.2. Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)  

 

Osie priorytetowe inne niż pomoc techniczna 

 
Oś priorytetowa I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

Priorytet 

inwestycyjny 

1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków 

kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1a 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 Ogółem 2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO25 Badania i innowacje: liczba 

naukowców pracujących w 
ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej 

Ekwiwalenty 

pełnego czasu 
pracy 

Słabiej 

rozwinięte 

129,00   0,00    

S CO25 Badania i innowacje: liczba 
naukowców pracujących w 

ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej 

Ekwiwalenty 
pełnego czasu 

pracy 

Słabiej 
rozwinięte 

129,00   120,31   Podpisanie umów w 2018 r. było możliwe dopiero po 
uzyskaniu wstępnej zgody Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na udział budżetu państwa w 

finansowaniu wkładu krajowego w ramach ww. 
wyłonionych projektów. Trwa proces realizacji projektów. 

F CO27 Badania i innowacje: inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla projektów w zakresie 

innowacji lub badań i rozwoju 

EUR Słabiej 

rozwinięte 

8 900 000,00   0,00    

 

S CO27 Badania i innowacje: inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla projektów w zakresie 

innowacji lub badań i rozwoju 

EUR Słabiej 

rozwinięte 

8 900 000,00   10 222 964,52   Podpisanie umów w 2018 r. było możliwe dopiero po 

uzyskaniu wstępnej zgody Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego na udział budżetu państwa w 

finansowaniu wkładu krajowego w ramach ww. 

wyłonionych projektów. Trwa proces realizacji projektów. 

F 3 Liczba jednostek naukowych 

ponoszących nakłady inwestycyjne 

na działalność B+R 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

4,00   0,00    

S 3 Liczba jednostek naukowych 
ponoszących nakłady inwestycyjne 

na działalność B+R 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

4,00   7,00   Podpisanie umów w 2018 r. było możliwe dopiero po 
uzyskaniu wstępnej zgody Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego na udział budżetu państwa w 

finansowaniu wkładu krajowego w ramach ww. 

wyłonionych projektów. Trwa proces realizacji projektów. 
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1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO25 Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 
infrastruktury badawczej 

0,00   0,00   0,00   

S CO25 Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej 

0,00   0,00   0,00   

F CO27 Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów 
w zakresie innowacji lub badań i rozwoju 

0,00   0,00   0,00   

S CO27 Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów 

w zakresie innowacji lub badań i rozwoju 

0,00   0,00   0,00   

F 3 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 0,00   0,00   0,00   

S 3 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO25 Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 0,00   

S CO25 Badania i innowacje: liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej 0,00   

F CO27 Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju 0,00   

S CO27 Badania i innowacje: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju 0,00   

F 3 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 0,00   

S 3 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

Priorytet 

inwestycyjny 

1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków 

kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

1 Nakłady na działalność B+R w relacji do 
PKB ogółem w regionie 

% Słabiej 
rozwinięte 

0,79 2012 1,67 0,00  Dane za  2017 i 2018 r. będą dostępne odpowiednio w IV 
kwartale 2019 r. oraz w  IV kwartale 2020 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

1 Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB ogółem w regionie 0,00  0,62  0,67  0,67  
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Oś priorytetowa I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

Priorytet 

inwestycyjny 

1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 

sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz 

wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i 

pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - I / 1b 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 Ogółem 2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

145,00   19,00   W celu wyeliminowania powtarzalności 
przedsiębiorstw wskaźnik wyliczony na 

podstawie NIP-ów beneficjentów. 

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

145,00   84,00    

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

145,00   19,00   W celu wyeliminowania powtarzalności 

przedsiębiorstw wskaźnik wyliczony na 

podstawie NIP-ów beneficjentów. 

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

145,00   84,00    

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR Słabiej 

rozwinięte 

75 547 934,05   4 291 241,36    

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR Słabiej 

rozwinięte 

75 547 934,05   32 148 782,27    

F CO26 Badania i innowacje: liczba 

przedsiębiorstw współpracujących z 

ośrodkami badawczymi 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

130,00   4,00    

S CO26 Badania i innowacje: liczba 

przedsiębiorstw współpracujących z 

ośrodkami badawczymi 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

130,00   53,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 
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(1) ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 2,00   0,00   0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 55,00   31,00   0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 2,00   0,00   0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 55,00   31,00   0,00   

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

147 246,95   0,00   0,00   

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

13 102 127,66   4 107 363,96   0,00   

F CO26 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi 

0,00   0,00   0,00   

S CO26 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 

badawczymi 

24,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 0,00   

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 0,00   

F CO26 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 0,00   

S CO26 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 0,00   

 

 

  



 

PL 23  

        PL 

 
Oś priorytetowa I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

Priorytet 

inwestycyjny 

1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i 

sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz 

wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i 

pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Wartość 
docelowa 2023 

2018 
Ogółem 

2018 
Jakościowe 

Uwagi 

2 Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w 

relacji do PKB 

% Słabiej 

rozwinięte 

0,20 2012 0,24 0,00  Dane za  2017 r. i 2018 r. będą dostępne odpowiednio 

w IV kwartale 2019 r. oraz w  IV kwartale 2020 r. 

9 Stopa inwestycji w sektorze prywatnym (nakłady brutto 
na środki trwałe w sektorze prywatnym jako % PKB) 

% Słabiej 
rozwinięte 

11,49 2011 13,20 0,00  Dane za  2017 i 2018 r. będą dostępne odpowiednio w 
IV kwartale 2019 r. oraz w  IV kwartale 2020 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

2 Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 0,00  0,30  0,27  0,20  

9 Stopa inwestycji w sektorze prywatnym (nakłady brutto na środki trwałe w sektorze 

prywatnym jako % PKB) 

0,00  9,91  10,46  10,10  
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Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Priorytet 

inwestycyjny 

3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych 

firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 3a 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

488,00   0,00   Do dnia 31.12.2018 r. nie zatwierdzono wniosków o 

płatność końcową wykazujących  na realizację 

wskaźnika. 
 

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

488,00   6,00   Małe zainteresowanie beneficjentów przedmiotowym 

wsparciem. Obecnie trwa ocena projektów w ramach 
konkursu zakończonego w dniu 28.02.2019 r. 

Kolejny konkurs planowany jest w marcu 2019 r. 

F CO04 Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

488,00   0,00    

S CO04 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

488,00   0,00   Do dnia 31.12.2018 r. nie było możliwości realizacji 

wskaźnika, gdyż zrezygnowano ze stosowania 
mechanizmu popytowego na rzecz wsparcia dotacyjnego 

dla MŚP. 

W dwóch konkursach ogłoszonych w grudniu 2018 r. i 
marcu 2019 r. istnieje możliwość wyboru wskaźnika." 

 

F 12 Powierzchnia przygotowanych  
terenów inwestycyjnych 

ha Słabiej 
rozwinięte 

159,00   13,25    

S 12 Powierzchnia przygotowanych  

terenów inwestycyjnych 

ha Słabiej 

rozwinięte 

159,00   61,16    

F 15 Liczba inwestycji zlokalizowanych 
na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

16,00   0,00   Nie upłynął termin obligujący do wykazania osiągniętej 
wartości wskaźnika rezultatu. 

 

S 15 Liczba inwestycji zlokalizowanych 

na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

16,00   29,00    

F 17 Liczba nowych i ulepszonych usług 

świadczonych przez instytucje 
otoczenia biznesu 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

20,00   4,00    
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

S 17 Liczba nowych i ulepszonych usług 

świadczonych przez instytucje 

otoczenia biznesu 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

20,00   23,00   Szacowana wartość wskaźnika uległa zmniejszeniu w 

stosunku do 2017 r. ze względu na rozwiązanie w 2018 r. 

2 umów o dofinansowanie realizujących wskaźnik. 
 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   0,00   0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   0,00   0,00   

F CO04 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

niefinansowe 

0,00   0,00   0,00   

S CO04 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

niefinansowe 

0,00   0,00   0,00   

F 12 Powierzchnia przygotowanych  terenów inwestycyjnych 6,44   0,00   0,00   

S 12 Powierzchnia przygotowanych  terenów inwestycyjnych 61,16   22,70   0,00   

F 15 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

0,00   0,00   0,00   

S 15 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych 

29,00   14,00   0,00   

F 17 Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu 

0,00   0,00   0,00   

S 17 Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu 

30,00   16,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

F CO04 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 0,00   

S CO04 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 0,00   

F 12 Powierzchnia przygotowanych  terenów inwestycyjnych 0,00   

S 12 Powierzchnia przygotowanych  terenów inwestycyjnych 0,00   

F 15 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 0,00   

S 15 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 0,00   

F 17 Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 0,00   

S 17 Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 0,00   
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Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Priorytet 

inwestycyjny 

3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych 

firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 

Cel szczegółowy 1 - Lepsze warunki do rozwoju MŚP. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

3 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku 
do PKB 

% Słabiej 
rozwinięte 

8,40 2012 5,36 0,00  Dane za  2017 i 2018 r. będą dostępne odpowiednio w 
IV kwartale 2019 r. oraz w  IV kwartale 2020 r. 

5 Udział powierzchni uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych w powierzchni terenów inwestycyjnych 
ogółem 

% Słabiej 

rozwinięte 

52,74 2014 54,91 0,00  Dane na podstawie danych przeprowadzanych co trzy 

lata. Dane za 2020 będą dostępne w IV kwartale 2021. 

6 Udział wyrejestrowanych rocznie przedsiębiorstw w 

liczbie przedsiębiorstw ogółem w województwie łódzkim 

% Słabiej 

rozwinięte 

7,33 2013 6,63 7,80   

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 
2017 

Jakościowe 
2016 

Ogółem 
2016 

Jakościowe 
2015 

Ogółem 
2015 

Jakościowe 
2014 

Ogółem 
2014 

Jakościowe 

3 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w stosunku do PKB 0,00  8,20  9,80  9,30  

5 Udział powierzchni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w powierzchni terenów 

inwestycyjnych ogółem 

67,12  0,00  0,00  52,74  

6 Udział wyrejestrowanych rocznie przedsiębiorstw w liczbie przedsiębiorstw ogółem w 

województwie łódzkim 

7,07  7,46  7,43  8,06  
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Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Priorytet inwestycyjny 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 3b 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

149,00   88,00   W celu wyeliminowania powtarzalności 

przedsiębiorstw wskaźnik wyliczony na 

podstawie NIP-ów beneficjentów. 

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

149,00   164,00    

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

149,00   88,00   W celu wyeliminowania powtarzalności 

przedsiębiorstw wskaźnik wyliczony na 
podstawie NIP-ów beneficjentów. 

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

149,00   164,00    

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR Słabiej 
rozwinięte 

27 335 255,70   966 
232,53 

   

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR Słabiej 
rozwinięte 

27 335 255,70   4 080 
900,95 

   

F 18 Liczba kontraktów handlowych 

zagranicznych podpisanych przez 

przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 

internacjonalizacji 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

447,00   47,00    

S 18 Liczba kontraktów handlowych 
zagranicznych podpisanych przez 

przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 

internacjonalizacji 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

447,00   879,00    

F 4 Liczba przedsiębiorstw, kóre wprowadziły 
zmiany organizacyjno-procesowe 

przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

149,00   18,00    

S 4 Liczba przedsiębiorstw, kóre wprowadziły 

zmiany organizacyjno-procesowe 

przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

149,00   120,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 
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(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 62,00   0,00   0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 125,00   74,00   0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 62,00   0,00   0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 125,00   74,00   0,00   

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

676 982,62   0,00   0,00   

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

2 475 089,30   4 356 696,00   0,00   

F 18 Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 

wsparte w zakresie internacjonalizacji 

14,00   0,00   0,00   

S 18 Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa 

wsparte w zakresie internacjonalizacji 

476,00   143,00   0,00   

F 4 Liczba przedsiębiorstw, kóre wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe 11,00   1,00   0,00   

S 4 Liczba przedsiębiorstw, kóre wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe 58,00   12,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 0,00   

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 0,00   

F 18 Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 0,00   

S 18 Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 0,00   

F 4 Liczba przedsiębiorstw, kóre wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe 0,00   

S 4 Liczba przedsiębiorstw, kóre wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe 0,00   
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Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Priorytet inwestycyjny 3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa 2023 2018 Ogółem 2018 Jakościowe Uwagi 

16 Wartość eksportu w regionie PLN Słabiej rozwinięte 5 706 603 100,00 2013 8 726 553 908,00 8 598 018 173,00   

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

16 Wartość eksportu w regionie 8 008 815 117,00  7 893 528 332,00  7 298 412 453,00  7 723 157 552,00  
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Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Priorytet inwestycyjny 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - II / 3c 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 Ogółem 2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

1 390,00   467,00   W celu wyeliminowania powtarzalności 

przedsiębiorstw, wskaźnik wyliczony na 

podstawie NIP-ów beneficjentów.  

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

1 390,00   1 446,00   Skorygowano wartość za 2016 r. ze 
względu na zastosowaniu metodologii 

szacowania w oparciu o zawartą umowę 

z BGK. 
 

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

92,00   52,00   W celu wyeliminowania powtarzalności 

przedsiębiorstw, wskaźnik wyliczony na 
podstawie NIP-ów beneficjentów.  

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

92,00   148,00    

F CO03 Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

1 298,00   415,00    

S CO03 Inwestycje produkcyjne: liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

1 298,00   1 298,00   Skorygowano wartość za 2016 r. ze 
względu na zastosowaniu metodologii 

szacowania w oparciu o zawartą umowę 

z BGK. 

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje 
prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR Słabiej 
rozwinięte 

131 297 822,00   26 805 034,54    

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje 
prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR Słabiej 
rozwinięte 

131 297 822,00   111 312 580,56    

F CO07 Inwestycje produkcyjne: inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

EUR Słabiej 

rozwinięte 

116 976 111,00   26 395 227,20    

S CO07 Inwestycje produkcyjne: inwestycje 
prywatne uzupełniające wsparcie 

EUR Słabiej 
rozwinięte 

116 976 111,00   117 734 601,63   Skorygowano wartość za 2016 r. ze 
względu na zastosowaniu metodologii 
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(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 Ogółem 2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż 

dotacje) 

szacowania w oparciu o zawartą umowę 

z BGK. 

F CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost 
zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach 

Ekwiwalenty 
pełnego czasu pracy 

Słabiej 
rozwinięte 

368,00   121,43    

S CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost 

zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

Ekwiwalenty 

pełnego czasu pracy 

Słabiej 

rozwinięte 

368,00   695,69    

F CO28 Badania i innowacje: liczba 

przedsiębiorstw objętych wsparciem w 
celu wprowadzenia produktów nowych 

dla rynku 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

56,00   50,00    

S CO28 Badania i innowacje: liczba 

przedsiębiorstw objętych wsparciem w 
celu wprowadzenia produktów nowych 

dla rynku 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

56,00   145,00    

F CO29 Badania i innowacje: liczba 
przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych 

dla firmy 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

79,00   51,00    

S CO29 Badania i innowacje: liczba 
przedsiębiorstw objętych wsparciem w 

celu wprowadzenia produktów nowych 
dla firmy 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

79,00   146,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 Ogółem 2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 17,00   0,00   0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 401,00   1 333,00   0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 7,00   0,00   0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 103,00   35,00   0,00   

F CO03 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje 

10,00   0,00   0,00   

S CO03 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 
inne niż dotacje 

1 298,00   0,00   0,00   

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

2 764 306,36   0,00   0,00   

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) 

66 605 062,02   21 303 351,22   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 Ogółem 2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO07 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

796 406,24   0,00   0,00   

S CO07 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

121 170 217,16   115 000 440,39   0,00   

F CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 12,78   0,00   0,00   

S CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 504,94   169,75   0,00   

F CO28 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla rynku 

7,00   0,00   0,00   

S CO28 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla rynku 

101,00   34,00   0,00   

F CO29 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 

wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

7,00   0,00   0,00   

S CO29 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

102,00   34,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

F CO03 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 0,00   

S CO03 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 0,00   

F CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 0,00   

S CO06 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 0,00   

F CO07 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 0,00   

S CO07 Inwestycje produkcyjne: inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 0,00   

F CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 0,00   

S CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 0,00   

F CO28 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 0,00   

S CO28 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 0,00   

F CO29 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 0,00   

S CO29 Badania i innowacje: liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy 0,00   
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Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Priorytet inwestycyjny 3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

19a Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły 
innowacje w % ogółu przedsiębiorstw 

% Słabiej 
rozwinięte 

10,92 2012 14,36 0,00  Dane za 2018 r. będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

19b Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły 

innowacje w % ogółu przedsiębiorstw 

% Słabiej 

rozwinięte 

10,89 2012 20,19 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w IV 

kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

19a Udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje w % ogółu 

przedsiębiorstw 

16,00  16,10  15,40  15,20  

19b Udział przedsiębiorstw z sektora usług, które wprowadziły innowacje w % ogółu 
przedsiębiorstw 

9,40  10,00  9,70  11,90  
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet 

inwestycyjny 

4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 4e 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa (2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa (2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F 1 Długość ścieżek rowerowych km Słabiej 

rozwinięte 

22,00   0,00   Projekty są w trakcie realizacji. Dotychczas nie 

zatwierdzono wniosków o płatność końcową 

wykazujących realizację wskaźnika. 

S 1 Długość ścieżek rowerowych km Słabiej 

rozwinięte 

22,00   20,06    

F 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

134,00   33,00    

S 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

134,00   116,00    

F 20 Liczba wybudowanych zintegrowanych 

węzłów przesiadkowych 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

4,00   1,00    

S 20 Liczba wybudowanych zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

4,00   5,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F 1 Długość ścieżek rowerowych 0,00   0,00   0,00   

S 1 Długość ścieżek rowerowych 15,00   0,00   0,00   

F 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

0,00   0,00   0,00   

S 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

95,00   55,00   0,00   

F 20 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 0,00   0,00   0,00   

S 20 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 4,00   1,00   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 1 Długość ścieżek rowerowych 0,00   

S 1 Długość ścieżek rowerowych 0,00   

F 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 0,00   

S 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 0,00   

F 20 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 0,00   

S 20 Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 0,00   
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet 

inwestycyjny 

4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

18 Przewozy pasażerów komunikacją miejską w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca obszarów miejskich 

osoby Słabiej 
rozwinięte 

157,00 2013 169,20 0,00  Dane za 2018 r. będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

18 Przewozy pasażerów komunikacją miejską w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
obszarów miejskich 

148,16  191,41  163,76  160,30  
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet inwestycyjny 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 7b 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO13 Drogi: całkowita długość 

nowych dróg 

km Słabiej 

rozwinięte 

23,00   0,00   Projekty są w trakcie realizacji. Dotychczas nie zatwierdzono 

wniosków o płatność końcową wykazujących realizację wskaźnika. Z 

analizy zatwierdzonych  wniosków o płatność pośrednią wynika, że 

wartość wskaźnika osiągnęła już poziom 2,38 km. 

 

S CO13 Drogi: całkowita długość 

nowych dróg 

km Słabiej 

rozwinięte 

23,00   9,94    

F CO14 Drogi: całkowita długość 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

km Słabiej 

rozwinięte 

87,00   50,56    

S CO14 Drogi: całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

km Słabiej 
rozwinięte 

87,00   125,68    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 Kobiety 2016 Ogółem 2016 Mężczyźni 2016 Kobiety 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 

F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg 0,00   0,00   0,00   

S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg 7,15   7,15   0,00   

F CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 29,99   14,11      

S CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 122,40   103,31   29,54   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg 0,00   

S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg 0,00   

F CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 0,00   

S CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 0,00   
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet inwestycyjny 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

Cel szczegółowy 1 - Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

21 WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności 
transportowej ) 

Miara 
syntetyczna 

Słabiej 
rozwinięte 

41,47 2013 50,64 0,00  Dane za rok 2018 będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

21 WDDT II (wskaźnik drogowej dostępności transportowej ) 45,74  45,28  43,71  43,25  
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet 

inwestycyjny 

7c - Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i 

transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 7c 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F 23 Liczba wspartych 

intermodalnych terminali 
przeładunkowych 

szt Słabiej 

rozwinięte 

1,00   0,00    

S 23 Liczba wspartych 

intermodalnych terminali 
przeładunkowych 

szt Słabiej 

rozwinięte 

1,00   0,00   Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie wnioskodawców dofinansowaniem w 

przedmiotowym zakresie, do końca 2018 r. nie wyłoniono żadnego projektu do 
dofinansowania. Zakończona w lutym 2019 r. ocena projektów zgłoszonych w 

ramach naboru nr 2, również nie przyniosła rozstrzygnięcia. Dwa zgłoszone 

projekty nie przeszły pozytywnie oceny formalnej. 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Mężczyźni 2017 Kobiety 2016 Ogółem 2016 Mężczyźni 2016 Kobiety 2015 Ogółem 2015 Mężczyźni 2015 Kobiety 

F 23 Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych 0,00   0,00   0,00   

S 23 Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 23 Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych 0,00   

S 23 Liczba wspartych intermodalnych terminali przeładunkowych 0,00   
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet 

inwestycyjny 

7c - Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i 

transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 

Cel szczegółowy 1 - Wzrost aktywności multimodalnych terminali przeładunkowych oraz centrów logistycznych w regionie. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

22 Wielkość ładunków obsłużonych w terminalach 
intermodalnych TEU 

TEU Słabiej 
rozwinięte 

50 208,00 2011 118 338,00 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w II 
kwartale 2019 r.   

 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

22 Wielkość ładunków obsłużonych w terminalach intermodalnych TEU 547 998,00  521 973,00  333 981,00  298 999,00  
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet 

inwestycyjny 

7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 

zmniejszaniu hałasu 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - III / 7d 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO12 Kolej: całkowita długość 

przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii 

kolejowych 

km Słabiej 

rozwinięte 

22,00   0,00    

S CO12 Kolej: całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych 

km Słabiej 
rozwinięte 

22,00   0,00   "Brak rozstrzygnięć przetargów w infrastrukturalnych projektach 
kolejowych, gdzie złożone oferty przekraczają znacząco zaplanowany 

budżet inwestycji, skutkuje wzrostem wartości projektów i 

zapotrzebowaniem na większy wkład środków UE. Powoduje to 
problemy związane  

z zapewnieniem finansowania inwestycji  i opóźnienia  

w ich realizacji, a także ograniczone możliwości sfinansowania 
wszystkich projektów dotyczących infrastruktury kolejowej przy 

założonej alokacji środków UE. 

Podpisanie pierwszych umów w ramach przedmiotowego zakresu  
planowane jest na I połowę 2019 roku." 

 

 

F 26 Liczba zakupionych pojazdów 

kolejowych 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

8,00   0,00   Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczas nie zatwierdzono wniosków 

o płatność końcową wykazujących realizację wskaźnika. Z analizy 

zatwierdzonych  wniosków o płatność pośrednią wynika, że wartość 
wskaźnika osiągnęła już poziom 4 szt. 

S 26 Liczba zakupionych pojazdów 

kolejowych 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

8,00   14,00   Większa od docelowej, szacowana z umów wartość wskaźnika wynika 

z faktu, iż  beneficjent zwiększył, w stosunku do pierwotnych założeń, 

zakres realizowanego projektu. 
 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 
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(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO12 Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 
kolejowych 

0,00   0,00   0,00   

S CO12 Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych 

0,00   0,00   0,00   

F 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych 0,00   0,00   0,00   

S 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych 14,00   14,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO12 Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych 0,00   

S CO12 Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych 0,00   

F 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych 0,00   

S 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych 0,00   
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Oś priorytetowa III - Transport 

Priorytet 

inwestycyjny 

7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 

zmniejszaniu hałasu 

Cel szczegółowy 1 - Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu kolejowym. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

24 WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności 
transportowej ) 

Miara 
syntetyczna 

Słabiej 
rozwinięte 

35,57 2013 52,40 0,00  Dane za rok 2018 będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

24 WKDT II (wskaźnik kolejowej dostępności transportowej ) 41,89  41,83  40,89  37,72  
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4a 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

62,00   12,00    

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

62,00   58,00    

F CO30 Energia odnawialna: dodatkowa 

zdolność wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych 

MW Słabiej 

rozwinięte 

36,00   1,81    

S CO30 Energia odnawialna: dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych 

MW Słabiej 
rozwinięte 

36,00   36,97    

F CO34 Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych: szacowany 

roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

Tony 
równoważnika 

CO2 

Słabiej 
rozwinięte 

34 810,00   0,00   Nie upłynął termin obligujący do wykazania osiągnietej wartości 
wskaźnika rezultatu. 

 

S CO34 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych: szacowany 

roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 

CO2 

Słabiej 

rozwinięte 

34 810,00   30 026,09    

F 29 Liczba jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z OZE 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

1 284,00   174,00    

S 29 Liczba jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

1 284,00   1 235,00    

F 30 Liczba jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

2 976,00   0,00   Projekty są w trakcie realizacji. Dotychczas nie zatwierdzono 

wniosków o płatność końcową wykazujących realizację 

wskaźnika. Z analizy zatwierdzonych  wniosków o płatność 
pośrednią wynika, że wartość wskaźnika  osiągnęła już poziom 

490 szt. 

S 30 Liczba jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

2 976,00   3 297,00   Zmniejszona wartość szacowana w stosunku do  poprzedniego 
roku jest wynikiem rozwiązania umowy o dofinansowanie. 
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1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   0,00   0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 48,00   0,00   0,00   

F CO30 Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych 

0,00   0,00   0,00   

S CO30 Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych 

29,26   0,00   0,00   

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

18 410,45   0,00   0,00   

F 29 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 0,00   0,00   0,00   

S 29 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 1 231,00   0,00   0,00   

F 30 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 0,00   0,00   0,00   

S 30 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 3 317,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

F CO30 Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,00   

S CO30 Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 0,00   

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   

F 29 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 0,00   

S 29 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 0,00   

F 30 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 0,00   

S 30 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 0,00   
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet inwestycyjny 4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

27 Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
produkcji energii elektrycznej ogółem 

% Słabiej 
rozwinięte 

2,60 2013 4,70 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

27 Udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii 

elektrycznej ogółem 

4,30  3,90  3,30  2,50  
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet 

inwestycyjny 

4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4c 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 Ogółem 2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO31 Efektywność energetyczna: 

liczba gospodarstw domowych z 
lepszą klasą zużycia energii 

Gospodarstwa 

domowe 

Słabiej 

rozwinięte 

2 750,00   253,00    

S CO31 Efektywność energetyczna: 

liczba gospodarstw domowych z 
lepszą klasą zużycia energii 

Gospodarstwa 

domowe 

Słabiej 

rozwinięte 

2 750,00   2 197,00    

F CO32 Efektywność energetyczna: 

zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

kWh/rok Słabiej 

rozwinięte 

1 028 597,00   9 747 299,68   Z uwagi na specyfikę i brak danych oraz doświadczeń z 

poprzedniego okresu programowania, wartość wskaźnika na 
etapie programowania była trudna do oszacowania, stąd jej 

znaczne przekroczenie. 

S CO32 Efektywność energetyczna: 

zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

kWh/rok Słabiej 

rozwinięte 

1 028 597,00   155 528 936,20   Docelowa wartość wskaźnika, z uwagi na brak możliwości 

wykorzystania danych historycznych z okresu 2007-2013, 
została oszacowana w oparciu o wartość adekwatnego 

wskaźnika dla województwa śląskiego. Szacunki okazały się 

nieprecyzyjne i wartości planowane do osiągnięcia wielokrotnie 
przekraczają wartość docelową. 

F CO34 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych: szacowany 
roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 
CO2 

Słabiej 

rozwinięte 

86 594,00   4 284,92    

S CO34 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych: szacowany 
roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 
CO2 

Słabiej 

rozwinięte 

86 594,00   114 551,07    

F 32 Liczba zmodernizowanych 
energetycznie budynków 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

394,00   98,00    

S 32 Liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

394,00   582,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 
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(1) ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 Ogółem 2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO31 Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 
energii 

29,00   0,00   0,00   

S CO31 Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii 

1 932,00   1 924,00   0,00   

F CO32 Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 
budynkach publicznych 

517 450,00   0,00   0,00   

S CO32 Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w 

budynkach publicznych 

120 622 141,38   46 516 670,00   0,00   

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

155,23   0,00   0,00   

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

51 143,48   26 755,00   0,00   

F 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 13,00   0,00   0,00   

S 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 473,00   295,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO31 Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 0,00   

S CO31 Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii 0,00   

F CO32 Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 0,00   

S CO32 Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych 0,00   

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   

F 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 0,00   

S 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 0,00   
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet 

inwestycyjny 

4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym 

w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

Cel szczegółowy 1 - Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

25 Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno - 
bytowe 

GJ Słabiej 
rozwinięte 

16 443 292,00 2013 13 802 618,00   Dane za 2018 r. będą dostępne w IV kwartale 
2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

25 Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno - bytowe 16 421 611,00  16 000 941,00  15 031 292,00  15 115 141,00  
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet 

inwestycyjny 

4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 4e 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: 

liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

34,00   0,00   Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczas nie zatwierdzono wniosków o 

płatność końcową wykazujących realizację wskaźnika 
 

S CO01 Inwestycje produkcyjne: 

liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

34,00   1,00   Niski poziom wskaźnika wynika ze znikomego do tej pory zainteresowanie 

ze strony przedsiębiorców projektami z zakresu ochrony powietrza. 
 

F CO34 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych: szacowany 
roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 
CO2 

Słabiej 

rozwinięte 

6 476,00   125,30    

S CO34 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych: szacowany 
roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 
CO2 

Słabiej 

rozwinięte 

6 476,00   1 461,92    

F 34 Liczba budynków 

wybudowanych z 

uwzględnieniem 

standardów budownictwa 
pasywnego 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

4,00   1,00    

S 34 Liczba budynków 

wybudowanych z 

uwzględnieniem 
standardów budownictwa 

pasywnego 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

4,00   17,00   Przekroczenie docelowej wartości wskaźnika wynika z bardzo dużego 

zainteresowania beneficjentów tego typu formą wsparcia. Budowa 

budynków pasywnych nie była wcześniej wspierana w programach 
regionalnych, co utrudniło precyzyjne oszacowanie wartości docelowej. 

Szacunki oparto na założeniu wspierania budynków demonstracyjnych o 

stosunkowo dużym koszcie jednostkowym. 

F 35 Liczba wymienionych 

źródeł ciepła 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

84,00   17,00    

S 35 Liczba wymienionych 

źródeł ciepła 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

84,00   33,00    
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1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   0,00   0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   0,00   0,00   

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

1 367,95   19,05   0,00   

F 34 Liczba budynków wybudowanych z uwzględnieniem standardów budownictwa 

pasywnego 

0,00   0,00   0,00   

S 34 Liczba budynków wybudowanych z uwzględnieniem standardów budownictwa 
pasywnego 

13,00   1,00   0,00   

F 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 0,00   0,00   0,00   

S 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 33,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   

F 34 Liczba budynków wybudowanych z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego 0,00   

S 34 Liczba budynków wybudowanych z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego 0,00   

F 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 0,00   

S 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 0,00   
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet 

inwestycyjny 

4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

Cel szczegółowy 1 - Lepsza jakość powietrza. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

33 Średnie stężenie roczne PM10 w aglomeracjach i 
miastach województwa 

µ/m³ Słabiej 
rozwinięte 

42,06 2012 27,60 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w I 
kwartale 2020 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

33 Średnie stężenie roczne PM10 w aglomeracjach i miastach województwa 37,00  36,60  38,50  40,02  
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet 

inwestycyjny 

6e - Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - IV / 6e 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO34 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 

CO2 

Słabiej 

rozwinięte 

3 645,00   0,00   PI 6e pojawił się jako efekt renegocjacji Programu. W 

listopadzie 2018 r. odbył się pierwszy nabór w 

przedmiotowym zakresie. Trwa ocena  złożonych 
wniosków. 

S CO34 Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych: szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych 

Tony 

równoważnika 
CO2 

Słabiej 

rozwinięte 

3 645,00   0,00   PI 6e pojawił się jako efekt renegocjacji Programu. W 

listopadzie 2018 r. odbył się pierwszy nabór w 
przedmiotowym zakresie. Trwa ocena  złożonych 

wniosków. 

F 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła szt. Słabiej 
rozwinięte 

1 280,00   0,00   PI 6e pojawił się jako efekt renegocjacji Programu. W 
listopadzie 2018 r. odbył się pierwszy nabór w 

przedmiotowym zakresie. Trwa ocena  złożonych 

wniosków. 

S 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła szt. Słabiej 
rozwinięte 

1 280,00   0,00   PI 6e pojawił się jako efekt renegocjacji Programu. W 
listopadzie 2018 r. odbył się pierwszy nabór w 

przedmiotowym zakresie. Trwa ocena  złożonych 

wniosków. 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych 

0,00   0,00   0,00   

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

0,00   0,00   0,00   

F 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 0,00   0,00   0,00   

S 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

S CO34 Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 0,00   

F 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 0,00   

S 35 Liczba wymienionych źródeł ciepła 0,00   
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet 

inwestycyjny 

6e - Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 

Cel szczegółowy 1 - Zmniejszone zanieczyszczenie powietrza w regionie 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa 2023 2018 Ogółem 2018 Jakościowe Uwagi 

152 Średnie stężenie roczne PM10 w aglomeracjach i miastach województwa μ/m³ Słabiej rozwinięte 42,06 2012 27,60    

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

152 Średnie stężenie roczne PM10 w aglomeracjach i miastach województwa         
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - IX / 9i 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      613,00 239,00 374,00    158,00 247,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      35,00 21,00 14,00    16,00 7,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      1 377,00 526,00 851,00    345,00 658,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      790,00 345,00 445,00    180,00 274,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      1 454,00 579,00 875,00    348,00 578,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      33,00 14,00 19,00    14,00 19,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      72,00 40,00 32,00    40,00 32,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      488,00 215,00 273,00    215,00 273,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 52,00 102,00 29,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 5,00 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 145,00 121,00 36,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 121,00 116,00 44,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 156,00 188,00 75,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

108 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 56,00%      613,00 239,00 374,00 492,00 186,00 306,00  

109 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 20,00%      789,00 345,00 444,00 554,00 225,00 329,00  

199 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 15,00%      1 377,00 526,00 851,00 1 145,00 423,00 722,00  

111 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 

miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 35,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

108 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 121,00 53,00 68,00 114,00 49,00 65,00  7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00  

109 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Słabiej rozwinięte 235,00 120,00 115,00 221,00 119,00 102,00  14,00 1,00 13,00 14,00 1,00 13,00  

199 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczen iu programu Słabiej rozwinięte 232,00 103,00 129,00 219,00 99,00 120,00  13,00 4,00 9,00 13,00 4,00 9,00  

111 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

108 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

109 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

199 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte               

111 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9i 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    3 715,00 1 468,00 2 247,00    1 399,00 527,00 872,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    1 579,00 556,00 1 023,00    509,00 150,00 359,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    3 800,00 1 457,00 2 343,00    1 816,00 611,00 1 205,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    2 966,00 1 110,00 1 856,00    1 444,00 461,00 983,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    122,00 60,00 62,00    70,00 29,00 41,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    1 668,00 743,00 925,00    665,00 290,00 375,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    1 608,00 639,00 969,00    827,00 269,00 558,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    1 546,00 618,00 928,00    780,00 254,00 526,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    2 164,00 993,00 1 171,00    832,00 340,00 492,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    4 673,00 1 752,00 2 921,00    2 093,00 726,00 1 367,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    731,00 213,00 518,00    328,00 87,00 241,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)  Słabiej rozwinięte    30,00 14,00 16,00    17,00 7,00 10,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 6 894,00   2 452,00 1 043,00 1 409,00 0,36   1 040,00 399,00 641,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    3 142,00 1 170,00 1 972,00    1 633,00 532,00 1 101,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    223,00 161,00 62,00    56,00 40,00 16,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    2 499,00 829,00 1 670,00    1 469,00 455,00 1 014,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    74,00      23,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     7 637,00      3 285,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 1 692,00 672,00 1 020,00 624,00 269,00 355,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 691,00 247,00 444,00 379,00 159,00 220,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 1 614,00 664,00 950,00 370,00 182,00 188,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 1 217,00 494,00 723,00 305,00 155,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 51,00 31,00 20,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 828,00 370,00 458,00 175,00 83,00 92,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 548,00 255,00 293,00 233,00 115,00 118,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 537,00 249,00 288,00 229,00 115,00 114,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 1 025,00 498,00 527,00 307,00 155,00 152,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 1 973,00 767,00 1 206,00 607,00 259,00 348,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 325,00 90,00 235,00 78,00 36,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 11,00 6,00 5,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 1 026,00 463,00 563,00 386,00 181,00 205,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 1 146,00 459,00 687,00 363,00 179,00 184,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 80,00 58,00 22,00 87,00 63,00 24,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 883,00 320,00 563,00 147,00 54,00 93,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 37,00   14,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  3 357,00   995,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 
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   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 27 577,00   7 521,00 2 951,00 4 570,00 0,27   5 171,00 1 925,00 3 246,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 1 754,00 773,00 981,00 596,00 253,00 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - IX / 9iv 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      33,00 12,00 21,00    10,00 16,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      42,00 14,00 28,00    9,00 23,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      27,00 8,00 19,00    6,00 13,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      119,00 39,00 80,00    35,00 72,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      100,00 29,00 71,00    23,00 56,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      85,00 30,00 55,00    30,00 55,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      49,00 12,00 37,00    12,00 37,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      105,00 46,00 59,00    46,00 59,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 3,00 7,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 5,00 14,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

121 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Liczba (liczba) 3 526,00   0,37   1 322,00   1 165,00    

122 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych 

istniejących po zakończeniu projektu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Liczba (liczba) 594,00   0,04   23,00  0,00 23,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

121 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Słabiej rozwinięte 157,00   157,00    0,00   0,00    

122 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Słabiej rozwinięte 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00   0,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

121 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

122 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9iv 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    1 111,00 313,00 798,00    161,00 59,00 102,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    534,00 136,00 398,00    85,00 30,00 55,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    7 597,00 3 306,00 4 291,00    1 840,00 708,00 1 132,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    3 462,00 1 210,00 2 252,00    1 312,00 430,00 882,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    1 421,00 534,00 887,00    287,00 104,00 183,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    5 139,00 2 580,00 2 559,00    612,00 324,00 288,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    2 516,00 772,00 1 744,00    1 159,00 367,00 792,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    2 210,00 640,00 1 570,00    1 066,00 329,00 737,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    5 660,00 2 500,00 3 160,00    1 087,00 439,00 648,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    2 780,00 945,00 1 835,00    810,00 291,00 519,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    644,00 184,00 460,00    248,00 76,00 172,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)  Słabiej rozwinięte    23,00 7,00 16,00    5,00 2,00 3,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    2 122,00 906,00 1 216,00    1 008,00 415,00 593,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    2 428,00 1 023,00 1 405,00    444,00 185,00 259,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    118,00 53,00 65,00    10,00 4,00 6,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    2 118,00 875,00 1 243,00    393,00 161,00 232,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    33,00      15,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     10 129,00      2 288,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 485,00 143,00 342,00 465,00 111,00 354,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 173,00 45,00 128,00 276,00 61,00 215,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 2 684,00 1 166,00 1 518,00 3 073,00 1 432,00 1 641,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 1 285,00 463,00 822,00 865,00 317,00 548,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 569,00 227,00 342,00 565,00 203,00 362,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 1 870,00 926,00 944,00 2 657,00 1 330,00 1 327,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 851,00 264,00 587,00 506,00 141,00 365,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 741,00 216,00 525,00 403,00 95,00 308,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 2 007,00 872,00 1 135,00 2 566,00 1 189,00 1 377,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 1 035,00 366,00 669,00 935,00 288,00 647,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 259,00 82,00 177,00 137,00 26,00 111,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 11,00 3,00 8,00 7,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 617,00 274,00 343,00 497,00 217,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 803,00 340,00 463,00 1 181,00 498,00 683,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 27,00 10,00 17,00 81,00 39,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 742,00 312,00 430,00 983,00 402,00 581,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 8,00   10,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  3 738,00   4 103,00      

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 
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   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet inwestycyjny 9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

119 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym w programie Słabiej rozwinięte osoby 6 064,00   7 270,00 3 212,00 4 058,00 1,20   2 048,00 830,00 1 218,00 

120 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi  w programie Słabiej rozwinięte osoby 9 554,00   955,00 362,00 593,00 0,10   765,00 298,00 467,00 

121 Liczba dzieci objętych programami zdrowotnymi w programie Słabiej rozwinięte osoby 9 000,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

119 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi  świadczonymi w interesie ogólnym w programie Słabiej rozwinięte 3 810,00 1 715,00 2 095,00 1 412,00 667,00 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi  w programie Słabiej rozwinięte 190,00 64,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 Liczba dzieci objętych programami zdrowotnymi w programie Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet 

inwestycyjny 

9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - IX / 9v 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      5,00 2,00 3,00    0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      39,00 14,00 25,00    0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      28,00 7,00 21,00    0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      257,00 139,00 118,00    139,00 118,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      14,00 6,00 8,00    6,00 800 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      36,00 14,00 22,00    14,00 22,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 12,00 24,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 5,00 21,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet 

inwestycyjny 

9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

109 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 66,00%      39,00 14,00 25,00 32,00 10,00 22,00  

82 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Liczba 773,00   0,24   186,00 0,00 0,00 0,00    

83 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Liczba 66,00   1,38   91,00 0,00 0,00 0,00    

81 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 44,00 %   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

84 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w 

przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 44,00%   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

109 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Słabiej rozwinięte 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

82 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Słabiej rozwinięte 186,00 0,00 0,00 175,00 0,00 0,00  11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00  

83 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 91,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

81 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

84 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

109 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

82 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

83 Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00   

81 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

84 Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet 

inwestycyjny 

9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX / 9v 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    370,00 193,00 177,00    82,00 43,00 39,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    80,00 39,00 41,00    25,00 8,00 17,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    250,00 80,00 170,00    60,00 17,00 43,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    162,00 59,00 103,00    44,00 12,00 32,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    755,00 275,00 480,00    262,00 110,00 152,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    79,00 38,00 41,00    24,00 12,00 12,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    290,00 130,00 160,00    62,00 27,00 35,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    173,00 79,00 94,00    39,00 13,00 26,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    74,00 52,00 22,00    18,00 11,00 7,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    539,00 261,00 278,00    131,00 71,00 60,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    761,00 234,00 527,00    254,00 87,00 167,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte    6,00 4,00 2,00    2,00 1,00 1,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    270,00 137,00 133,00    64,00 35,00 29,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    389,00 124,00 265,00    108,00 43,00 65,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    6,00 4,00 2,00    4,00 4,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    365,00 114,00 251,00    98,00 36,00 62,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    8,00      4,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    81,00      29,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     1 375,00      404,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 119,00 69,00 50,00 169,00 81,00 88,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 9,00 6,00 3,00 46,00 25,00 21,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 124,00 39,00 85,00 66,00 24,00 42,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 74,00 29,00 45,00 44,00 18,00 26,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 289,00 101,00 188,00 204,00 64,00 140,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 30,00 16,00 14,00 25,00 10,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 146,00 67,00 79,00 82,00 36,00 46,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 83,00 44,00 39,00 51,00 22,00 29,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 31,00 23,00 8,00 25,00 18,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 211,00 107,00 104,00 197,00 83,00 114,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 290,00 79,00 211,00 217,00 68,00 149,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 1,00 1,00 0,00 3,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 104,00 54,00 50,00 102,00 48,00 54,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 167,00 58,00 109,00 114,00 23,00 91,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 165,00 58,00 107,00 102,00 20,00 82,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   4,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 2,00   50,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  532,00   439,00   0,00   
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ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne 

Priorytet 

inwestycyjny 

9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania 

dostępu do zatrudnienia 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - IX 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 597,00   398,00 196,00 202,00 0,67   108,00 56,00 52,00 

85 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Słabiej rozwinięte szt. 531,00   772,00   1,45   343,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 174,00 90,00 84,00 116,00 50,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

85 Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem Słabiej rozwinięte 229,00   200,00   0,00   0,00   
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 

5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania 

klęskami żywiołowymi 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 5b 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO20 Zapobieganie ryzyku i zarządzenie 

ryzykiem: liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej 

Osoby Słabiej 

rozwinięte 

4 102,00   0,00   Główne przyczyny braku projektów realizujących przedmiotowy 

wskaźnik to 
- problemy z dofinansowaniem projektów ujętych na listach nr 1 

MasterPlanów (część z nich została już sfinansowana z innych 

źródeł, część zgłasza trudności z pozyskaniem wkładu własnego) 
- brak możliwości dofinansowania projektów ujętych na listach 

nr 2 MasterPlanów w związku z prawie dwuletnim 

oczekiwaniem na ocenę zgodności aPGW z Ramową Dyrektywą 
Wodną przeprowadzoną przez KE (ostatecznie KE wystawiła 

ocenę negatywną) 
- powołanie nowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie i przeniesienie kompetencji w przedmiotowym 

zakresie z poziomu samorządów na poziom krajowy. 
Kolejny nabór obejmujący przedmiotowy zakres wsparcia  

przewidziano na II kw 2019 r. 

S CO20 Zapobieganie ryzyku i zarządzenie 

ryzykiem: liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej 

Osoby Słabiej 

rozwinięte 

4 102,00   0,00   Główne przyczyny braku projektów realizujących przedmiotowy 

wskaźnik to 
- problemy z dofinansowaniem projektów ujętych na listach nr 1 

MasterPlanów (część z nich została już sfinansowana z innych 

źródeł, część zgłasza trudności z pozyskaniem wkładu własnego) 
- brak możliwości dofinansowania projektów ujętych na listach 

nr 2 MasterPlanów w związku z prawie dwuletnim 

oczekiwaniem na ocenę zgodności aPGW z Ramową Dyrektywą 
Wodną przeprowadzoną przez KE (ostatecznie KE wystawiła 

ocenę negatywną) 

- powołanie nowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie i przeniesienie kompetencji w przedmiotowym 

zakresie z poziomu samorządów na poziom krajowy. 

Kolejny nabór obejmujący przedmiotowy zakres wsparcia  
przewidziano na II kw 2019 r. 

F 33 Liczba urządzeń dla celów ochrony 

przeciwpowodziowej 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

6,00   0,00   Główne przyczyny braku projektów realizujących przedmiotowy 

wskaźnik to: 
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

- problemy z dofinansowaniem projektów ujętych na listach nr 1 

MasterPlanów (część z nich została już sfinansowana z innych 
źródeł, część zgłasza trudności z pozyskaniem wkładu własnego) 

- brak możliwości dofinansowania projektów ujętych na listach 

nr 2 MasterPlanów w związku z prawie dwuletnim 
oczekiwaniem na ocenę zgodności aPGW z Ramową Dyrektywą 

Wodną przeprowadzoną przez KE (ostatecznie KE wystawiła 

ocenę negatywną) 
- powołanie nowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie i przeniesienie kompetencji w przedmiotowym 

zakresie z poziomu samorządów na poziom krajowy. 
Kolejny nabór obejmujący przedmiotowy zakres wsparcia  

przewidziano na II kw 2019 r. 

S 33 Liczba urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

6,00   0,00   Główne przyczyny braku projektów realizujących przedmiotowy 
wskaźnik to: 

- problemy z dofinansowaniem projektów ujętych na listach nr 1 

MasterPlanów (część z nich została już sfinansowana z innych 
źródeł, część zgłasza trudności z pozyskaniem wkładu własnego) 

- brak możliwości dofinansowania projektów ujętych na listach 

nr 2 MasterPlanów w związku z prawie dwuletnim 
oczekiwaniem na ocenę zgodności aPGW z Ramową Dyrektywą 

Wodną przeprowadzoną przez KE (ostatecznie KE wystawiła 

ocenę negatywną) 
- powołanie nowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie i przeniesienie kompetencji w przedmiotowym 

zakresie z poziomu samorządów na poziom krajowy. 
Kolejny nabór obejmujący przedmiotowy zakres wsparcia  

przewidziano na II kw 2019 r. 

F 39 Liczba zakupionych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych 

szt Słabiej 
rozwinięte 

13,00   13,00    

S 39 Liczba zakupionych samochodów 

ratowniczo-gaśniczych 

szt Słabiej 

rozwinięte 

13,00   13,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO20 Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze 

środków ochrony przeciwpowodziowej 

0,00   0,00   0,00   

S CO20 Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze 

środków ochrony przeciwpowodziowej 

0,00   0,00   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F 33 Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 0,00   0,00   0,00   

S 33 Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 0,00   0,00   0,00   

F 39 Liczba zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 12,00   7,00   0,00   

S 39 Liczba zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 13,00   13,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO20 Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej 0,00   

S CO20 Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej 0,00   

F 33 Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 0,00   

S 33 Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 0,00   

F 39 Liczba zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 0,00   

S 39 Liczba zakupionych samochodów ratowniczo-gaśniczych 0,00   
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 

5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania 

klęskami żywiołowymi 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe w regionie 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

35 Pojemność obiektów małej 
retencji. 

dam3 Słabiej 
rozwinięte 

19 014,60 2013 19 599,60 0,00  Brak danych za rok 2017 w statystyce publicznej (przyczyna w 
trakcie wyjaśnień) 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

35 Pojemność obiektów małej retencji. 0,00  19 235,00  18 405,00  18 392,00  
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 

6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6a 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO17 Odpady stałe: dodatkowe 

możliwości przerobowe w 
zakresie recyklingu 

odpadów 

Tony/rok Słabiej 

rozwinięte 

6 845,00   0,00   Opóźnienia na poziomie centralnym związane z przyjęciem Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2022 odroczyły przyjęcie aktualizacji Wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami. Planowane przez Regionalne Instalacje do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych inwestycje, z uwagi na ich pilny charakter, zostały w 

znacznej mierze zrealizowane przy użyciu środków z innych źródeł (głównie 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).  

Dodatkowo zmiana linii demarkacyjnej przez MIiR (demarkacja kwotowa) 

znacznie ograniczyła wachlarz możliwych do dofinansowania projektów w ramach 
RPO WŁ 2014-2020. W wyniku rozstrzygniętego naboru nr 1, w marcu 2019 r. 

wyłoniono do dofinansowania 1 projekt, który będzie realizował przedmiotowy 
wskaźnik (trwa proces podpisywania umowy). 

S CO17 Odpady stałe: dodatkowe 

możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu 
odpadów 

Tony/rok Słabiej 

rozwinięte 

6 845,00   0,00   Opóźnienia na poziomie centralnym związane z przyjęciem Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2022 odroczyły przyjęcie aktualizacji Wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami. Planowane przez Regionalne Instalacje do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych inwestycje, z uwagi na ich pilny charakter, zostały w 

znacznej mierze zrealizowane przy użyciu środków z innych źródeł (głównie 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).  
Dodatkowo zmiana linii demarkacyjnej przez MIiR (demarkacja kwotowa) 

znacznie ograniczyła wachlarz możliwych do dofinansowania projektów w ramach 

RPO WŁ 2014-2020. W wyniku rozstrzygniętego naboru nr 1, w marcu 2019 r. 
wyłoniono do dofinansowania 1 projekt, który będzie realizował przedmiotowy 

wskaźnik (trwa proces podpisywania umowy). 

F 41 Liczba wspartych zakładów 
zagospodarowania 

odpadów 

szt Słabiej 
rozwinięte 

2,00   0,00   Opóźnienia na poziomie centralnym związane z przyjęciem Krajowego planu 
gospodarki odpadami 2022 odroczyły przyjęcie aktualizacji Wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami. Planowane przez Regionalne Instalacje do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych inwestycje, z uwagi na ich pilny charakter, zostały w 
znacznej mierze zrealizowane przy użyciu środków z innych źródeł (głównie 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).  

Dodatkowo zmiana linii demarkacyjnej przez MIiR (demarkacja kwotowa) 
znacznie ograniczyła wachlarz możliwych do dofinansowania projektów w ramach 

RPO WŁ 2014-2020. W wyniku rozstrzygniętego naboru nr 1, w marcu 2019 r. 
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

wyłoniono do dofinansowania 1 projekt, który będzie realizował przedmiotowy 

wskaźnik (trwa proces podpisywania umowy). 

S 41 Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania 

odpadów 

szt Słabiej 

rozwinięte 

2,00   0,00   Opóźnienia na poziomie centralnym związane z przyjęciem Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2022 odroczyły przyjęcie aktualizacji Wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami. Planowane przez Regionalne Instalacje do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych inwestycje, z uwagi na ich pilny charakter, zostały w 

znacznej mierze zrealizowane przy użyciu środków z innych źródeł (głównie 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).  
Dodatkowo zmiana linii demarkacyjnej przez MIiR (demarkacja kwotowa) 

znacznie ograniczyła wachlarz możliwych do dofinansowania projektów w ramach 

RPO WŁ 2014-2020. W wyniku rozstrzygniętego naboru nr 1, w marcu 2019 r. 
wyłoniono do dofinansowania 1 projekt, który będzie realizował przedmiotowy 

wskaźnik (trwa proces podpisywania umowy). 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO17 Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 

odpadów 

0,00   0,00   0,00   

S CO17 Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu 

odpadów 

0,00   0,00   0,00   

F 41 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów 0,00   0,00   0,00   

S 41 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów 0,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO17 Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 0,00   

S CO17 Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów 0,00   

F 41 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów 0,00   

S 41 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów 0,00   
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 

6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 

Cel szczegółowy 1 - Lepsza gospodarka odpadami w województwie łódzkim 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

34 Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej 
masie odpadów komunalnych wytworzonych 

% Słabiej 
rozwinięte 

37,50 2012 60,00 0,00  Dane za 2018 r. będą dostępne w 
IV kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

34 Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w ogólnej masie odpadów 
komunalnych wytworzonych 

44,90  56,05  60,33  39,20  
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 

6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6b 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO18 Zaopatrzenie w wodę: liczba 

dodatkowych osób 
korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę 

Osoby Słabiej 

rozwinięte 

2 213,00   0,00   Nie upłynął termin obligujący do wykazania osiągnietej wartości 

wskaźnika rezultatu. 
 

S CO18 Zaopatrzenie w wodę: liczba 
dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę 

Osoby Słabiej 
rozwinięte 

2 213,00   1 012,00    

F CO19 Oczyszczanie ścieków: liczba 

dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

Równoważna 

liczba 

mieszkańców 

Słabiej 

rozwinięte 

23 424,00   0,00   Nie upłynął termin obligujący do wykazania przewidzianej 

wartości wskaźnika rezultatu. 

S CO19 Oczyszczanie ścieków: liczba 

dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

Równoważna 

liczba 

mieszkańców 

Słabiej 

rozwinięte 

23 424,00   21 741,00    

F 42 Długość sieci kanalizacyjnej km . Słabiej 

rozwinięte 

158,00   0,00   Projekty są w trakcie realizacji. Dotychczas nie zatwierdzono 

wniosków o płatność końcową  wykazujących realizację 
wskaźnika. Z analizy zatwierdzonych  wniosków o płatność 

pośrednią wynika, że wartość wskaźnika osiągnęła już poziom 

33,09 km. 

S 42 Długość sieci kanalizacyjnej km . Słabiej 
rozwinięte 

158,00   102,25    

F 43 Liczba wspartych oczyszczalni 

ścieków komunalnych 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

10,00   1,00    

S 43 Liczba wspartych oczyszczalni 
ścieków komunalnych 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

10,00   10,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 
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(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO18 Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
zaopatrzenia w wodę 

0,00   0,00   0,00   

S CO18 Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

zaopatrzenia w wodę 

0,00   0,00   0,00   

F CO19 Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

0,00   0,00   0,00   

S CO19 Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków 

13 367,00   8 418,00   0,00   

F 42 Długość sieci kanalizacyjnej 0,00   0,00   0,00   

S 42 Długość sieci kanalizacyjnej 32,10   5,34   0,00   

F 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych 0,00   0,00   0,00   

S 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych 5,00   4,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO18 Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 0,00   

S CO18 Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 0,00   

F CO19 Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 0,00   

S CO19 Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 0,00   

F 42 Długość sieci kanalizacyjnej 0,00   

S 42 Długość sieci kanalizacyjnej 0,00   

F 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych 0,00   

S 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych 0,00   
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 

6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

40 Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków 

% Słabiej 
rozwinięte 

68,00 2013 70,30 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w III kwartale 
2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

40 Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 69,30  69,30  68,20  67,90  
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 
6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 

2000" i zieloną infrastrukturę 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - V / 6d 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO23 Przyroda i różnorodność 

biologiczna: powierzchnia 

siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu 

ochrony 

Powierzchnia 

w ha 

Słabiej 

rozwinięte 

550,00   3 696,00   Wysoka wartość wskaźnika szacowana z umów w stosunku do wartości 

docelowej, wynika z większego niż pierwotnie zakładano  obszaru siedlisk jakie 

beneficjenci obejmują wsparciem, uzyskując dla nich lepszy status ochrony. 

S CO23 Przyroda i różnorodność 
biologiczna: powierzchnia 

siedlisk wspieranych w celu 

uzyskania lepszego statusu 
ochrony 

Powierzchnia 
w ha 

Słabiej 
rozwinięte 

550,00   4 016,05   Wysoka wartość wskaźnika szacowana z umów w stosunku do wartości 
docelowej, wynika z większego niż pierwotnie zakładano  obszaru siedlisk jakie 

beneficjenci obejmują wsparciem, uzyskując dla nich lepszy status ochrony. 

F 45 Liczba opracowanych 

dokumentów 
planistycznych z zakresu 

ochrony przyrody 

szt Słabiej 

rozwinięte 

2,00   0,00   Projekt jest w trakcie realizacji. Dotychczas nie zatwierdzono wniosków o 

płatność wykazujących realizację wskaźnika. 

S 45 Liczba opracowanych 

dokumentów 
planistycznych z zakresu 

ochrony przyrody 

szt Słabiej 

rozwinięte 

2,00   7,00   Zakontraktowana wielkość wskaźnika jest w przypadku 1 projektu efektem 

realizacji zadania dot. opracowania dokumentu planistycznego z zakresu ochrony 
przyrody w rozbiciu na kilka mniejszych opracowań. 

F 46 Liczba wspartych form 
ochrony przyrody 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

21,00   3,00    

S 46 Liczba wspartych form 

ochrony przyrody 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

21,00   76,00   Wysoka wartość wskaźnika szacowana z umów w stosunku do wartości 

docelowej, wynika prawdopodobnie z niewłaściwego szacowania wielkości 

przedmiotowego wskaźnika na poziomie poszczególnych projektów i 

niestosowania przyjętej w definicji wskaźnika metodologii wskazującej, iż "…w 

przypadku formy ochrony przyrody jaką jest ochrona gatunkowa roślin, zwierząt 

i grzybów, do wskaźnika zaliczyć należy jedynie występowanie tej formy w 

projekcie bez oddzielnego zliczania poszczególnych gatunków". 

F 47 Liczba ośrodków 

prowadzących działalność w 

zakresie edukacji 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

11,00   1,00    
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

ekologicznej objętych 

wsparciem 

S 47 Liczba ośrodków 

prowadzących działalność w 

zakresie edukacji 
ekologicznej objętych 

wsparciem 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

11,00   2,00    

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 
uzyskania lepszego statusu ochrony 

1,91   1,91   0,00   

S CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 

uzyskania lepszego statusu ochrony 

3 719,66   3 719,66   0,00   

F 45 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody 0,00   0,00   0,00   

S 45 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody 0,00   0,00   0,00   

F 46 Liczba wspartych form ochrony przyrody 0,00   0,00   0,00   

S 46 Liczba wspartych form ochrony przyrody 55,00   62,00   0,00   

F 47 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych 
wsparciem 

1,00   0,00   0,00   

S 47 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych 

wsparciem 

1,00   2,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony 0,00   

S CO23 Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony 0,00   

F 45 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody 0,00   

S 45 Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody 0,00   

F 46 Liczba wspartych form ochrony przyrody 0,00   

S 46 Liczba wspartych form ochrony przyrody 0,00   

F 47 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem 0,00   

S 47 Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem 0,00   
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska 

Priorytet 

inwestycyjny 
6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 

2000" i zieloną infrastrukturę 

Cel szczegółowy 1 - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa 2023 2018 Ogółem 2018 Jakościowe Uwagi 

45 Parki krajobrazowe objęte planami ochrony % Słabiej rozwinięte 71,40 2014 100,00 71,40   

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

45 Parki krajobrazowe objęte planami ochrony 71,40  71,40  71,40  71,40  
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Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Priorytet inwestycyjny 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 6c 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem obiektach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje turystyczne 

Odwiedziny/rok Słabiej 

rozwinięte 

48 000,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż nie upłynął 

termin obligujący do wykazania osiągniętej wartości 

wskaźnika rezultatu. 

S CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost 
oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych 

wsparciem obiektach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

Odwiedziny/rok Słabiej 
rozwinięte 

48 000,00   446 098,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie 
przekracza wartość docelową na rok 2023. Dostępne na 

etapie szacowania wskaźnika dane, nie znalazły 

odzwierciedlenia na etapie wdrażania, stąd znaczne 
przekroczenie wartości docelowej. 

F 53 Liczba zabytków nieruchomych objętych 

wsparciem 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

20,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż termin 

zakończenia realizacji projektów  przypada albo na koniec 
okresu sprawozdawczego, albo na kolejne lata. Z analizy 

zatwierdzonych  wniosków o płatność pośrednią wynika, że 

wartość wskaźnika osiągnęła już poziom 1 szt. 

S 53 Liczba zabytków nieruchomych objętych 

wsparciem 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

20,00   25,00    

F 54 Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

6,00   1,00    

S 54 Liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

6,00   18,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie 

przekracza wartość docelową na rok 2023. Do szacowania 

wartości wskaźnika przyjęto, iż obejmie on zaledwie 26% 
alokacji. Z dotychczas podpisanych umów wynika, iż 

wskaźnik występuje w ok. 85% projektów. 

Spadek wartości wskaźnika wynika z  rozwiązania w okresie 
sprawozdawczym 1 umowy realizującej przedmiotowy 

wskaźnik na poziomie 3 szt., jednocześnie podpisano 2 

umowy realizujące wskaźnik na poziomie 1 szt. każda. 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 
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(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 
obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

0,00   0,00   0,00   

S CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 

437 229,00   182 189,00   0,00   

F 53 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 0,00   0,00   0,00   

S 53 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 12,00   7,00   0,00   

F 54 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 0,00   0,00   0,00   

S 54 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 19,00   11,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 

Ogółem 

2014 

Mężczyźni 

2014 

Kobiety 

F CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne 

0,00   

S CO09 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne 

0,00   

F 53 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 0,00   

S 53 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 0,00   

F 54 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 0,00   

S 54 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 0,00   
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Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Priorytet inwestycyjny 6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększona partycypacja w kulturze na terenie województwa łódzkiego. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

51 Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach 
muzycznych na 1000 ludności 

osoby Słabiej 
rozwinięte 

242,57 2013 279,67 0,00  Dane za 2018 r. będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

52 Zwiedzający muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców osoby Słabiej 

rozwinięte 

3 600,00 2013 4 056,00 0,00  Dane za 2018 r. będą dostępne w IV 

kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

51 Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności 260,00  222,47  224,50  219,34  

52 Zwiedzający muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców 3 987,00  4 006,00  4 463,10  4 479,00  
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Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Priorytet 

inwestycyjny 

8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych 

obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich 

rozwój 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 8b 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: 
liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 
rozwinięte 

15,00   1,00    

S CO01 Inwestycje produkcyjne: 

liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

15,00   27,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość 

docelową na rok 2023. Szacowanie oparto o maksymalną wartość całkowitych 
kosztów kwalifikowalnych, jaka była możliwa w 1 projekcie w PI 8b - 2 mln 

EUR, czyli ok. 8,6 mln PLN. Z dotychczas podpisanych umów wynika, iż 
średnia wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych w projektach 

realizujących przedmiotowy wskaźnik wynosi ok. 6,5 mln PLN, czyli jest 

niższa od założeń. 
 

F CO02 Inwestycje produkcyjne: 

liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

15,00   1,00    

S CO02 Inwestycje produkcyjne: 

liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje 

Przedsiębiorstwa Słabiej 

rozwinięte 

15,00   27,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość 

docelową na rok 2023. Szacowanie oparto o maksymalną wartość całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych, jaka była możliwa w 1 projekcie w PI 8b  - 2 mln 
EUR, czyli ok. 8,6 mln PLN. Z dotychczas podpisanych umów wynika, iż 

średnia wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych w projektach 

realizujących przedmiotowy wskaźnik wynosi ok. 6,5 mln PLN, czyli jest 
niższa od założeń. 

 

F CO08 Inwestycje produkcyjne: 

wzrost zatrudnienia we 
wspieranych 

przedsiębiorstwach 

Ekwiwalenty 

pełnego czasu 
pracy 

Słabiej 

rozwinięte 

165,00   2,83    

S CO08 Inwestycje produkcyjne: 
wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach 

Ekwiwalenty 
pełnego czasu 

pracy 

Słabiej 
rozwinięte 

165,00   343,33   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość 
docelową na rok 2023. Szacowanie oparto o dostępne dane z działania 

perspektywy 2007-2013 z zakresu turystyki dotyczące średniego zatrudnienia. 

Przedmiotową wartość średniego zatrudnienia powiązano z planowaną na rok 
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(1) ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

2023  wartością wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(CO01) z działania VI.2 RPO WŁ 2014-2020. Z dotychczas podpisanych 
umów wynika, iż główną przyczyną przekroczenia wartości wskaźnika jest 

kilkukrotnie większa niż zakładano liczba projektów realizujących 

przedmiotowy wskaźnik tj. ok. 40 przy planowanych 15 projektach.  
 

F 48 Liczba wybudowanej 

infrastruktury turystycznej 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

36,00   4,00    

S 48 Liczba wybudowanej 
infrastruktury turystycznej 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

36,00   157,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość 
docelową na rok 2023. Szacowanie oparto o koszt jednostkowy  (ok. 4,4 mln 

PLN) oraz w w ramach projektu zostanie zrealizowana 1 jednostka wskaźnika. 

Z dotychczas podpisanych umów wynika, iż koszt dofinansowania UE dla 

jednostkowej wartości wskaźnika jest kilkukrotnie niższy, a Wnioskodawcy 

deklarują osiągnięcie w projekcie od jednej do kilkudziesięciu jednostek 

wskaźnika. 

F 51 Liczba przebudowanej 

infrastruktury turystycznej 

szt Słabiej 

rozwinięte 

16,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż termin zakończenia realizacji 

projektów  przypada albo na koniec okresu sprawozdawczego, albo na kolejne 

lata. Z analizy zatwierdzonych  wniosków o płatność pośrednią wynika, że 
wartość wskaźnika osiągnęła już poziom 2 szt. 

S 51 Liczba przebudowanej 

infrastruktury turystycznej 

szt Słabiej 

rozwinięte 

16,00   32,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość 

docelową na rok 2023. Szacowanie oparto o koszt jednostkowy  (ok. 2,2 mln 
PLN) oraz w w ramach projektu zostanie zrealizowana 1 jednostka wskaźnika. 

Z dotychczas podpisanych umów wynika, iż koszt dofinansowania UE dla 

jednostkowej wartości wskaźnika jest kilkukrotnie niższy, a Wnioskodawcy 
deklarują osiągnięcie w projekcie od jednej do kilkudziesięciu jednostek 

wskaźnika. 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   0,00   0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5,00   4,00   0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   0,00   0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 5,00   4,00   0,00   

F CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach 

0,00   0,00   0,00   

S CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych 

przedsiębiorstwach 

49,00   39,00   0,00   

F 48 Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej 0,00   0,00   0,00   

S 48 Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej 49,00   42,00   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F 51 Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej 0,00   0,00   0,00   

S 51 Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej 9,00   11,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

S CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 0,00   

F CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

S CO02 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 0,00   

F CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 0,00   

S CO08 Inwestycje produkcyjne: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 0,00   

F 48 Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej 0,00   

S 48 Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej 0,00   

F 51 Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej 0,00   

S 51 Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej 0,00   
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Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Priorytet 

inwestycyjny 

8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych 

obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich 

rozwój 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

53 Nowo utworzone miejsca pracy w turystyce (według 

sekcji I PKD) 

osoby Słabiej 

rozwinięte 

530,00 2012 926,00 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w IV 

kwartale 2019 r. 

54 Liczba pracujących w turystyce (według sekcji I 

PKD) 

osoby Słabiej 

rozwinięte 

12 948,00 2012 13 093,00 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w IV 

kwartale 2019 r. 
 

 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

53 Nowo utworzone miejsca pracy w turystyce (według sekcji I PKD) 1 600,00  1 000,00  800,00  700,00  

54 Liczba pracujących w turystyce (według sekcji I PKD) 13 875,00  13 558,00  12 663,00  13 318,00  
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Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Priorytet inwestycyjny 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VI / 9b 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO40 Rozwój obszarów 

miejskich: 

Wyremontowane budynki 

mieszkalne 

Jednostki 

mieszkalne 

Słabiej 

rozwinięte 

8,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż projekty z  zakresu rewitalizacji cechuje 

długi i skomplikowany proces wdrażania. Zakończenie realizacji przedmiotowych 

projektów przypada na końcowe lata okresu programowania. Z analizy 

zatwierdzonych  wniosków o płatność pośrednią wynika, że wartość wskaźnika 

osiągnęła już poziom 10 jednostek mieszkalnych. 

S CO40 Rozwój obszarów 
miejskich: 

Wyremontowane budynki 

mieszkalne 

Jednostki 
mieszkalne 

Słabiej 
rozwinięte 

8,00   1 429,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość docelową na 
rok 2023. Szacując wartość docelową brano pod uwagę liczbę wyremontowanych 

budynków mieszkalnych zgodnie z nazwą wskaźnika. 

W toku dalszych ustaleń z KE doprecyzowano, iż chodzi tu o jednostki mieszkalne 
(gospodarstwa domowe) w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, w którym 

podjęto działania rewitalizacyjne, w odniesieniu do jego części wspólnych. 

F 64 Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

ha Słabiej 
rozwinięte 

55,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż projekty z  zakresu rewitalizacji cechuje 
długi i skomplikowany proces wdrażania. Zakończenie realizacji przedmiotowych 

projektów przypada na końcowe lata okresu programowania. Z analizy 

zatwierdzonych  wniosków o płatność pośrednią wynika, że wartość wskaźnika 
osiągnęła już poziom 4,26 ha. 

S 64 Powierzchnia obszarów 

objętych rewitalizacją 

ha Słabiej 

rozwinięte 

55,00   118,03   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość docelową na 

rok 2023. Szacowanie oparto o koszt jednostkowy  (ok. 7,9 mln PLN) wyliczony na 
podstawie wskaźnika  Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów funkcjonującego 

w RPO WŁ 2007-2013. Założono również, że przedmiotowy wskaźnik wystąpi w 

projektach obejmujących 65% alokacji na PI 9b.  Z dotychczas podpisanych umów 
wynika, iż wskaźnik ten wystąpił we wszystkich projektach w ramach PI 9b, co przy 

zbliżonym do zakładanego koszcie jednostkowym pozwoliło zrealizować wyższą 

wartość wskaźnika. 

F 65 Liczba obiektów 
infrastruktury 

zlokalizowanych na 

rewitalizowanych 
obszarach 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

34,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż projekty z  zakresu rewitalizacji cechuje 
długi i skomplikowany proces wdrażania. Zakończenie realizacji przedmiotowych 

projektów przypada na końcowe lata okresu programowania. Z analizy 

zatwierdzonych  wniosków o płatność pośrednią wynika, że wartość wskaźnika 
osiągnęła już poziom 5 szt. 

S 65 Liczba obiektów 

infrastruktury 

zlokalizowanych na 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

34,00   275,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość docelową na 

rok 2023. Szacując wartość docelową na podstawie doświadczeń perspektywy 2007-

2013 wzięto pod uwagę średnią wartość projektu rewitalizacyjnego, co skutkowało 

założeniem, iż w ramach jednego projektu zostanie zrealizowana 1 jednostka 
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

rewitalizowanych 

obszarach 

wskaźnika. Z dotychczas podpisanych umów wynika, iż projekty realizują kilka lub 

kilkanaście jednostek wskaźnika. 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO40 Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne 0,00   0,00   0,00   

S CO40 Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne 1 145,00   0,00   0,00   

F 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,00   0,00   0,00   

S 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 101,19   0,00   0,00   

F 65 Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

0,00   0,00   0,00   

S 65 Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 

205,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO40 Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne   0,00 

S CO40 Rozwój obszarów miejskich: Wyremontowane budynki mieszkalne   0,00 

F 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją   0,00 

S 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją   0,00 

F 65 Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach   0,00 

S 65 Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach   0,00 
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Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 

Priorytet inwestycyjny 9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Cel szczegółowy 1 - Przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

63 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym 

% Słabiej 
rozwinięte 

9,70 2013 7,60 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

 

64 Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 

tyś. mieszkańców 

% Słabiej 

rozwinięte 

521,70 2013 417,80 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w IV 

kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 
2017 

Jakościowe 
2016 

Ogółem 
2016 

Jakościowe 
2015 

Ogółem 
2015 

Jakościowe 
2014 

Ogółem 
2014 

Jakościowe 

63 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym 

4,90  6,03  7,16  8,10  

64 Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 10 tyś. mieszkańców 385,00  428,00  461,00  488,00  
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 2c 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F 49 Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w 

instytucjach publicznych 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

6,00   13,00    

S 49 Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w 

instytucjach publicznych 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

6,00   81,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość 

docelową na 2023. Szacowanie oparto o koszt jednostkowy wynikający ze 

złożonych projektów (ok. 17 mln PLN) przez potencjalnych beneficjentów. 
Z dotychczas podpisanych umów wynika, iż średnia wartość dofinansowania 

UE na projekt jest kilkukrotnie niższa. 

F 58 Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna 

interakcja 

szt Słabiej 
rozwinięte 

61,00   68,00    

S 58 Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna 
interakcja 

szt Słabiej 

rozwinięte 

61,00   273,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza wartość 

docelową na 2023. Szacując wartość docelową zakładano, iż w ramach 

projektu zostanie zrealizowana 1 usługa. Z dotychczas zakontraktowanych 
projektów wynika, iż  realizują one kilka lub kilkanaście usług o stopniu 

dojrzałości 3. 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych 1,00   0,00   0,00   

S 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych 58,00   28,00   0,00   

F 58 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - 

dwustronna interakcja 

0,00   0,00   0,00   

S 58 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - 
dwustronna interakcja 

258,00   110,00   0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych 0,00   

S 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych 0,00   

F 58 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 0,00   

S 58 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja 0,00   
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet inwestycyjny 2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, w tym informacji sektora publicznego, przez mieszkańców województwa łódzkiego. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa 2023 2018 Ogółem 2018 Jakościowe Uwagi 

57 Odsetek obywateli korzystających z e-administracji % Słabiej rozwinięte 0,00 2014 0,00 32,30   

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

57 Odsetek obywateli korzystających z e-administracji 29,30  26,50  24,30  26,10  
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet 

inwestycyjny 

9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych 

na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 9a 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w 
objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 

Osoby Słabiej 
rozwinięte 

955,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż nie upłynął 
termin obligujący do wykazania osiągniętej wartości 

wskaźnika rezultatu. 

 

S CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w 
objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 

Osoby Słabiej 
rozwinięte 

955,00   120,00   Spadek wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego wynika z faktu, iż rozwiązano jedną 

umowę realizującą przedmiotowy wskaźnik. 
 

F CO36 Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami 

zdrowotnymi 

Osoby Słabiej 

rozwinięte 

1 500 000,00   758 455,00    

S CO36 Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

Osoby Słabiej 
rozwinięte 

1 500 000,00   8 942 834,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza 
wartość docelową na 2023. Specyfika szacowania wartości 

docelowej przedmiotowego wskaźnika polega na tym, iż nie 

odnosi się ona do wartości wskaźnika zsumowanej ze 

wszystkich projektów tylko do wartości uśrednionej. 

Uśredniona szacowana wartość wskaźnika wynosi 807 727 

osób. Wartość osiągnięta na 2017 r.  to wartość  wskaźnika 
zsumowana z poszczególnych projektów. 

F 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt Słabiej 

rozwinięte 

9,00   1,00    

S 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt Słabiej 
rozwinięte 

9,00   27,00   Szacowana wartość wskaźnika produktu znacznie przekracza 
wartość docelową na 2023. Szacowanie oparto o koszt 

jednostkowy (ok. 19,5 mln PLN) bazujący na wstępnych 

założeniach zawartych w  projektach planowanych  przez 
potencjalnych Wnioskodawców.  Z dotychczas podpisanych 

umów wynika, iż średnia wartość dofinansowania UE na 

projekt jest kilkukrotnie niższa. 
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(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

ogółem 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F 71 Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych 
obiektów świadczących usługi społeczne 

szt Słabiej 

rozwinięte 

14,00   1,00    

S 71 Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych 
obiektów świadczących usługi społeczne 

szt Słabiej 

rozwinięte 

14,00   18,00   Spadek wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniego 

okresu sprawozdawczego wynika z faktu, iż wskaźnik został 
zliczony tylko z agregatu Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych 

obiektów świadczących usługi społeczne, który mapuje się na 
wskaźnik Liczba wspartych obiektów, w których realizowane 

są usługi społeczne. Nie wzięto pod uwagę dezagragatów 

Liczba zmodernizowanych obiektów świadczących usługi 
społeczne, Liczba wybudowanych/rozbudowanych obiektów 

świadczących usługi społeczne jak to było w Sprawozdaniu za 

rok 2017. 

1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 

opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 

0,00   0,00   0,00   

S CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 

134,00   0,00   0,00   

F CO36 Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 0,00   0,00   0,00   

S CO36 Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 7 269 546,00   0,00   0,00   

F 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych 0,00   0,00   0,00   

S 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych 9,00   0,00   0,00   

F 71 Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi 

społeczne 

0,00   0,00   0,00   

S 71 Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi 

społeczne 

24,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 0,00   

S CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 0,00   

F CO36 Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 0,00   

S CO36 Zdrowie: ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi 0,00   

F 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych 0,00   

S 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych 0,00   

F 71 Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne 0,00   
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(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

S 71 Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne 0,00   
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet 

inwestycyjny 

9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych 

na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Cel szczegółowy 1 - Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

61 Śmiertelność szpitalna z powodu udaru 

mózgu 

- Słabiej 

rozwinięte 

17,68 2012 16,04 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w I kwartale 

2020 r. 

62 Śmiertelność szpitalna z powodu zawału 

serca 

- Słabiej 

rozwinięte 

6,94 2012 6,53 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w I kwartale 

2020 r. 

65 Średni czas pobytu w szpitalu - Słabiej 

rozwinięte 

0,00 2012 0,00 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w I kwartale 

2020 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

61 Śmiertelność szpitalna z powodu udaru mózgu 15,80  16,50  17,10  16,30  

62 Śmiertelność szpitalna z powodu zawału serca 6,20  6,60  7,00  6,10  

65 Średni czas pobytu w szpitalu 4,90  5,01  5,10  5,06  
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet 

inwestycyjny 

9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie 

stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych 

na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

Cel szczegółowy 2 - Zwiększona dostępność i jakość usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

4 Liczba gospodarstw domowych korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

89 147,00 2013 77 544,00 0,00  Dane za rok 2018 będą dostępne w IV 

kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

4 Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej 

67 436,00  73 154,00  77 788,00  82 398,00  
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet 

inwestycyjny 

10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

szkoleniowej i edukacyjnej 

 

Tabela 3A: Wspólne i specyficzne dla danego programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (wg osi priorytetowej, priorytetu 

inwestycyjnego, w podziale na kategorię regionu dla celów EFRR) - VII / 10a 

 
(1) ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

docelowa 

(2023) ogółem 

Wartość 

docelowa (2023) 

mężczyźni 

Wartość 

docelowa 

(2023) kobiety 

2018 

Ogółem 

2018 

Mężczyźni 

2018 

Kobiety 

Uwagi 

F CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc 

w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 

opieki nad dziećmi lub infrastrukturze 
edukacyjnej 

Osoby Słabiej 

rozwinięte 

3 658,00   513,00    

S CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc 

w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastrukturze 

edukacyjnej 

Osoby Słabiej 

rozwinięte 

3 658,00   5 619,00    

F 68 Liczba obiektów infrastruktury jednostek 
organizacyjnych systemu oświaty 

szt. Słabiej 
rozwinięte 

31,00   3,00    

S 68 Liczba obiektów infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu oświaty 

szt. Słabiej 

rozwinięte 

31,00   32,00    

F 75 Liczba obiektów infrastruktury w zakresie 
kształcenia zawodowego i ustawicznego 

szt Słabiej 
rozwinięte 

16,00   0,00   Brak realizacji wskaźnika wynika z faktu, iż termin 
zakończenia realizacji projektów przypada albo na 

koniec okresu sprawozdawczego, albo na kolejne 

lata. 

 

S 75 Liczba obiektów infrastruktury w zakresie 

kształcenia zawodowego i ustawicznego 

szt Słabiej 

rozwinięte 

16,00   12,00   Spadek wartości wskaźnika w stosunku do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z 

faktu, iż rozwiązano jedną umowę realizującą 
przedmiotowy wskaźnik. 

 

F 76 Liczba obiektów infrastruktury wychowania 
przedszkolnego 

szt Słabiej 
rozwinięte 

8,00   2,00    

S 76 Liczba obiektów infrastruktury wychowania 

przedszkolnego 

szt Słabiej 

rozwinięte 

8,00   9,00    

F 79 Liczba obiektów infrastruktury szkół lub 
placówek systemu oświaty w zakresie 

kształcenia ogólnego 

szt Słabiej 
rozwinięte 

7,00   1,00    

S 79 Liczba obiektów infrastruktury szkół lub 

placówek systemu oświaty w zakresie 

kształcenia ogólnego 

szt Słabiej 

rozwinięte 

7,00   11,00    
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1) S=wartość skumulowana – produkty, które mają być zrealizowane poprzez wybrane operacje [prognoza przedstawiona przez beneficjentów], F=wartość 

skumulowana – produkty zrealizowane poprzez operacje [rzeczywiste wykonanie] 

 
(1) ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Mężczyźni 

2017 

Kobiety 

2016 

Ogółem 

2016 

Mężczyźni 

2016 

Kobiety 

2015 

Ogółem 

2015 

Mężczyźni 

2015 

Kobiety 

F CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 

0,00   0,00   0,00   

S CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie 

opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 

5 548,00   0,00   0,00   

F 68 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 0,00   0,00   0,00   

S 68 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 32,00   0,00   0,00   

F 75 Liczba obiektów infrastruktury w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 0,00   0,00   0,00   

S 75 Liczba obiektów infrastruktury w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 13,00   0,00   0,00   

F 76 Liczba obiektów infrastruktury wychowania przedszkolnego 0,00   0,00   0,00   

S 76 Liczba obiektów infrastruktury wychowania przedszkolnego 8,00   0,00   0,00   

F 79 Liczba obiektów infrastruktury szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia 
ogólnego 

0,00   0,00   0,00   

S 79 Liczba obiektów infrastruktury szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia 

ogólnego 

11,00   0,00   0,00   

 
(1) ID Wskaźnik 2014 Ogółem 2014 Mężczyźni 2014 Kobiety 

F CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 0,00   

S CO35 Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej 0,00   

F 68 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 0,00   

S 68 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 0,00   

F 75 Liczba obiektów infrastruktury w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 0,00   

S 75 Liczba obiektów infrastruktury w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego 0,00   

F 76 Liczba obiektów infrastruktury wychowania przedszkolnego 0,00   

S 76 Liczba obiektów infrastruktury wychowania przedszkolnego 0,00   

F 79 Liczba obiektów infrastruktury szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia ogólnego 0,00   

S 79 Liczba obiektów infrastruktury szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia ogólnego 0,00   
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet 

inwestycyjny 

10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

szkoleniowej i edukacyjnej 

Cel szczegółowy 1 - Wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

75 Zdawalność egzaminów zawodowych w województwie w relacji do 
średniej krajowej (Polska =100) 

- Słabiej 
rozwinięte 

106,30 2013 107,00 98,10  Dane na podstawie formuły 
egzaminu 2012. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 

2017 

Jakościowe 

2016 

Ogółem 

2016 

Jakościowe 

2015 

Ogółem 

2015 

Jakościowe 

2014 

Ogółem 

2014 

Jakościowe 

75 Zdawalność egzaminów zawodowych w województwie w relacji do średniej krajowej 
(Polska =100) 

98,03  117,69  92,19  98,84  
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet 

inwestycyjny 

10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

szkoleniowej i edukacyjnej 

Cel szczegółowy 2 - Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość docelowa 

2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

153 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją 
przedszkolną 

% Słabiej 
rozwinięte 

75,40 2013 90,00 0,00  Dane za  2018 r. będą dostępne w IV 
kwartale 2019 r. 

 
ID Wskaźnik 2017 Ogółem 2017 Jakościowe 2016 Ogółem 2016 Jakościowe 2015 Ogółem 2015 Jakościowe 2014 Ogółem 2014 Jakościowe 

153 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną 85,10  81,80  84,70  80,80  

 

  



 

PL 107  

        PL 

 
Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych 

Priorytet 

inwestycyjny 

10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 

szkoleniowej i edukacyjnej 

Cel szczegółowy 3 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego. 

 

Tabela 1: Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej 

"Pomoc techniczna" 

 
ID Wskaźnik Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

bazowa 

Rok 

bazowy 

Wartość 

docelowa 
2023 

2018 

Ogółem 

2018 

Jakościowe 

Uwagi 

23 Zdawalność egzaminów zewnętrznych w 

województwie w relacji do średniej 

krajowej (Polska =100) 

- Słabiej 

rozwinięte 

100,30 2013 101,10 98,60  Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 1 września 2016 

r., zniosła od roku szkolnego 2016/2017 dotychczas obowiązkowy egzamin 

szóstoklasisty. Dane odnoszą się tylko z egzaminu gimnazjalnego. 

 
ID Wskaźnik 2017 

Ogółem 
2017 

Jakościowe 
2016 

Ogółem 
2016 

Jakościowe 
2015 

Ogółem 
2015 

Jakościowe 
2014 

Ogółem 
2014 

Jakościowe 

23 Zdawalność egzaminów zewnętrznych w województwie w relacji do średniej krajowej 

(Polska =100) 

100,00  100,25  99,73  98,45  
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie 

Priorytet 

inwestycyjny 

8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 

poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - VIII / 8i 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu stosowany 

jako podstawa ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      14,00 3,00 11,00    1,00 7,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      21,00 5,00 16,00    0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      1 313,00 669,00 644,00    176,00 336,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale 

bezrobotni 

Współczynnik 30,00% % % 936,00 562,00 374,00 0,20   120,00 182,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

CO02 długotrwale bezrobotni Współczynnik 30,00% % % 394,00 224,00 170,00 0,19   56,00 84,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

CO03 osoby bierne zawodowo Współczynnik 30,00% % % 377,00 107,00 270,00 1,71   56,00 154,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Współczynnik 30,00% % % 240,00 97,00 143,00 0,51   30,00 80,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      11 511,00 4 925,00 6 586,00    1 018,00 1 355,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu 

Słabiej 

rozwinięte 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale 

bezrobotni 

Współczynnik 45,00% % % 11 280,00 4 856,00 6 424,00 1,63   984,00 1 258,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu 

Słabiej 

rozwinięte 

CO02 długotrwale bezrobotni Współczynnik 45,00% % % 4 983,00 2 247,00 2 736,00 1,60   387,00 465,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu 

Słabiej 

rozwinięte 

CO03 osoby bierne zawodowo Współczynnik 40,00% % % 231,00 69,00 162,00 0,78   34,00 97,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      5 660,00 2 451,00 3 209,00    524,00 766,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale 

bezrobotni 

Współczynnik 52,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

CO02 długotrwale bezrobotni Współczynnik 50,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

CO03 osoby bierne zawodowo Współczynnik 40,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      1212,00 774,00 438,00    774,00 438,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      4 040,00 1 805,00 2 235,00    1 805,00 2 235,00 
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ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2,00 12,00 3,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 193,00 291,00 152,00 7,00 148,00 10,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 142,00 175,00 152,00 7,00 148,00 10,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 58,00 81,00 42,00 1,00 68,00 4,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 51,00 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 44,00 62,00 12,00 1,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 1 493,00 1 900,00 1 511,00 2 313,00 903,00 1 018,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 1 458,00 1 835,00 1 511,00 2 313,00 903,00 1 018,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 636,00 717,00 744,00 1 055,00 480,00 499,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 35,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 771,00 1 003,00 718,00 1 076,00 438,00 364,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie 

Priorytet 

inwestycyjny 

8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 

poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

73 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po 

uzyskaniu wsparcia finansowego 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 48,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

74 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Liczba 3 881,00   0,89   3 461,00 0,00 0,00 922,00 0,00 0,00  

150 uczestnicy z niepełnosprawnościami pracujący, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby) CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Współczynnik 37,00%   1,65   964,00 392,00 572,00 228,00 80,00 148,00  

151 uczestnicy z niepełnosprawnościami pracujący, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby) CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Współczynnik 42,00%   0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

73 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

74 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Słabiej rozwinięte 2 539,00 0,00 0,00 779,00 0,00 0,00  1 760,00 0,00 0,00 1 718,00    

150 uczestnicy z niepełnosprawnościami pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 736,00 312,00 424,00 273,00 107,00 166,00  463,00 205,00 258,00 322,00 134,00 188,00  

151 uczestnicy z niepełnosprawnościami pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

73 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

74 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Słabiej rozwinięte 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

150 uczestnicy z niepełnosprawnościami pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 141,00 71,00 70,00 141,00 71,00 70,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

151 uczestnicy z niepełnosprawnościami pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8i 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 29 065,00 14 659,00 14 406,00 15 405,00 6 552,00 8 853,00 0,53 0,45 0,61 3 661,00 1 549,00 2 112,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 15 095,00 0,00 0,00 6 936,00 3 063,00 3 873,00 0,46   1 445,00 627,00 818,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 2 382,00 1 065,00 1 317,00 736,00 215,00 521,00 0,31 0,20 0,40 77,00 27,00 50,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    716,00 211,00 505,00    77,00 27,00 50,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    2 748,00 1 524,00 1 224,00    543,00 332,00 211,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    2 735,00 1 523,00 1 212,00    543,00 332,00 211,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    3 055,00 1 767,00 1 288,00    749,00 443,00 306,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    10 431,00 4 581,00 5 850,00    2 359,00 1 053,00 1 306,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    2 586,00 371,00 2 215,00    608,00 66,00 542,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)  Słabiej rozwinięte    65,00 26,00 39,00    12,00 7,00 5,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 2 516,00 0,00 0,00 1 580,00 626,00 954,00 0,63   296,00 116,00 180,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    6 653,00 2 823,00 3 830,00    1 606,00 684,00 922,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    102,00 73,00 29,00    20,00 14,00 6,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    6 387,00 2 654,00 3 733,00    1 536,00 641,00 895,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    11,00      0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    137,00      44,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     16 141,00      3 738,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 4 677,00 1 962,00 2 715,00 3 357,00 1 513,00 1 844,00 3 710,00 1 528,00 2 182,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 2 009,00 887,00 1 122,00 1 622,00 732,00 890,00 1 860,00 817,00 1 043,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 658,00 188,00 470,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 638,00 184,00 454,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 1 146,00 531,00 615,00 565,00 369,00 196,00 494,00 292,00 202,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 1 133,00 530,00 603,00 565,00 369,00 196,00 494,00 292,00 202,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 981,00 547,00 434,00 703,00 428,00 275,00 622,00 349,00 273,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 3 547,00 1 473,00 2 074,00 2 139,00 987,00 1 152,00 2 386,00 1 068,00 1 318,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 784,00 114,00 670,00 505,00 90,00 415,00 689,00 101,00 588,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 23,00 6,00 17,00 13,00 7,00 6,00 17,00 6,00 11,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 666,00 235,00 431,00 293,00 138,00 155,00 325,00 137,00 188,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 2 359,00 973,00 1 386,00 1 260,00 566,00 694,00 1 428,00 600,00 828,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 46,00 31,00 15,00 17,00 15,00 2,00 19,00 13,00 6,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 2 278,00 920,00 1 358,00 1 208,00 533,00 675,00 1 365,00 560,00 805,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 8,00   3,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 37,00   34,00   22,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  5 335,00   3 358,00   3 710,00   
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ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie 

Priorytet 

inwestycyjny 

8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także 

poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 20 126,00   12 454,00 6 232,00 6 222,00 0,62   2 875,00 1 469,00 1 406,00 

72 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 15 095,00   5 044,00 2 480,00 2 564,00 0,33   1 035,00 535,00 500,00 

9 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Słabiej rozwinięte osoby 3 881,00   3 545,00 1 885,00 1 660,00 0,91   782,00 448,00 334,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 4 173,00 1 991,00 2 182,00 2 630,00 1 385,00 1 245,00 2 776,00 1 387,00 1 389,00 0,00 0,00 0,00 

72 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 1 863,00 823,00 1 040,00 1 080,00 588,00 492,00 1 066,00 534,00 532,00 0,00 0,00 0,00 

9 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Słabiej rozwinięte 926,00 514,00 412,00 762,00 399,00 363,00 1 075,00 524,00 551,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie 

Priorytet inwestycyjny 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - VIII / 8iii 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      9,00 2,00 7,00    0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      9,00 4,00 5,00    0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      2,00 2,00 0,00    1,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      704,00 251,00 453,00    142,00 282,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      270,00 108,00 162,00    54,00 101,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      114,00 55,00 59,00    55,00 59,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      199,00 74,00 125,00    74,00 125,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 1,00 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 108,00 168,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 54,00 60,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie 

Priorytet inwestycyjny 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

73 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po 

uzyskaniu wsparcia finansowego 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 48,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

74 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności gospodarczej 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Liczba 2 580,00   0,61   1 573,00   550,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

73 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

74 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Słabiej rozwinięte 1 023,00   1 002,00    21,00   21,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

73 Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

74 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie 

Priorytet inwestycyjny 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII / 8iii 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 2 510,00   1 605,00 582,00 1 023,00 0,64   299,00 117,00 182,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    693,00 299,00 394,00    121,00 55,00 66,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    322,00 80,00 242,00    14,00 3,00 11,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    276,00 77,00 199,00    11,00 2,00 9,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    412,00 178,00 234,00    48,00 21,00 27,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    396,00 177,00 219,00    47,00 21,00 26,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    78,00 49,00 29,00    9,00 4,00 5,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    964,00 437,00 527,00    118,00 63,00 55,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    827,00 145,00 682,00    130,00 23,00 107,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)  Słabiej rozwinięte    10,00 4,00 6,00    1,00 0,00 1,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    164,00 76,00 88,00    27,00 13,00 14,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    461,00 158,00 303,00    33,00 8,00 25,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    3,00 0,00 3,00    1,00 0,00 1,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    452,00 155,00 297,00    33,00 8,00 25,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    16,00      3,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    45,00      13,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     1 927,00      313,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 763,00 250,00 513,00 543,00 215,00 328,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 311,00 130,00 181,00 261,00 114,00 147,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 187,00 38,00 149,00 121,00 39,00 82,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 147,00 37,00 110,00 118,00 38,00 80,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 190,00 75,00 115,00 174,00 82,00 92,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 175,00 74,00 101,00 174,00 82,00 92,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 34,00 21,00 13,00 35,00 24,00 11,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 477,00 197,00 280,00 369,00 177,00 192,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 438,00 69,00 369,00 259,00 53,00 206,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 8,00 3,00 5,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 71,00 31,00 40,00 66,00 32,00 34,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 205,00 62,00 143,00 223,00 88,00 135,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 197,00 59,00 138,00 222,00 88,00 134,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 3,00   10,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 8,00   24,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  950,00   664,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 
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   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie 

Priorytet inwestycyjny 8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - VIII 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

10 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Słabiej rozwinięte osoby 1 891,00   1 474,00 515,00 959,00 0,78   200,00 70,00 130,00 

11 Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie Słabiej rozwinięte osoby 591,00   56,00 30,00 26,00 0,09   56,00 30,00 26,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

10 Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie Słabiej rozwinięte 712,00 230,00 482,00 562,00 215,00 347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  



 

PL 119  

        PL 

 
Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - X / 8iv 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      43,00 4,00 39,00    3,00 25,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      6,00 0,00 6,00    0,00 5,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      23,00 0,00 23,00    0,00 22,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      261,00 10,00 251,00    7,00 197,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      72,00 3,00 69,00    0,00 20,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      633,00 25,00 608,00    25,00 608,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      52,00 3,00 49,00    3,00 49,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 1,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 3,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 3,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

154 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie,  po opuszczeniu 

programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      362,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00  

123 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 40,00%      418,00 0,00 0,00 246,00 0,00 0,00  

124 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata 

po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 90,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

154 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie,  po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 332,00 0,00 0,00 272,00 0,00 0,00  60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00  

123 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 172,00 0,00 0,00 124,00 0,00 0,00  48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00  

124 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

154 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie,  po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

123 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

124 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 8iv 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    560,00 27,00 533,00    276,00 14,00 262,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    84,00 2,00 82,00    45,00 1,00 44,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    444,00 28,00 416,00    223,00 14,00 209,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    59,00 7,00 52,00    35,00 5,00 30,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    885,00 21,00 864,00    312,00 0,00 312,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    176,00 2,00 174,00    77,00 0,00 77,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    53,00 4,00 49,00    17,00 1,00 16,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    600,00 38,00 562,00    266,00 14,00 252,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    1 235,00 34,00 1 201,00    528,00 13,00 515,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte    5,00 0,00 5,00    4,00 0,00 4,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    17,00 2,00 15,00    6,00 1,00 5,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    532,00 24,00 508,00    272,00 12,00 260,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    1,00 0,00 1,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    737,00 30,00 707,00    345,00 15,00 330,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    5,00      2,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    42,00      27,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     2 123,00      1 045,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 184,00 6,00 178,00 100,00 7,00 93,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 27,00 1,00 26,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 172,00 12,00 160,00 49,00 2,00 47,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 22,00 2,00 20,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 488,00 19,00 469,00 85,00 2,00 83,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 65,00 1,00 64,00 34,00 1,00 33,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 32,00 2,00 30,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 228,00 16,00 212,00 106,00 8,00 98,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 583,00 19,00 564,00 124,00 2,00 122,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 7,00 0,00 7,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 256,00 12,00 244,00 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 260,00 8,00 252,00 132,00 7,00 125,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 3,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 15,00   0,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  844,00   234,00   0,00   
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ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

122 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 4 872,00   1 838,00 0,00 0,00 0,38   777,00 0,00 0,00 

87 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Słabiej rozwinięte szt. 4 872,00   1 614,00 0,00 0,00 0,33   267,00 0,00 0,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

122 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 827,00 0,00 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

87 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Słabiej rozwinięte 1 080,00 0,00 0,00 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - X / 8v 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      1,00 1,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      8,00 1,00 7,00    1,00 4,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      893,00 411,00 482,00    335,00 339,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      471,00 189,00 282,00    144,00 184,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      440,00 122,00 318,00    76,00 208,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      576,00 246,00 330,00    246,00 330,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

CO05 osoby pracujące, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek 

Współczynnik 27,00% % % 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      41,00 20,00 21,00    20,00 21,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      71,00 24,00 47,00    24,00 47,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 76,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 45,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 46,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PL 126  

        PL 

Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany 

jako podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

158 Liczba mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy 

dzięki udziałowi w programie 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 40,00%      580,00   580,00    

125 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 40,00%      3 948,00   3 882,00    

157 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 

50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 40,00%      0,00   0,00    

89 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Słabiej 
rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 60,00%      707,00   511,00    

127 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

Słabiej 
rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 40,00%      0,00   0,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

158 Liczba mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

125 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 66,00   66,00    0,00   0,00    

157 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

89 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Słabiej rozwinięte 196,00   196,00    0,00   0,00    

127 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

158 Liczba mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie Słabiej rozwinięte               

125 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

157 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte               

89 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

127 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 8v 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    1 208,00 477,00 731,00    563,00 217,00 346,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    205,00 77,00 128,00    98,00 29,00 69,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    97,00 29,00 68,00    70,00 19,00 51,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 27 038,00   7 481,00 3 825,00 3 656,00 0,28   6 898,00 3 471,00 3 427,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    992,00 535,00 457,00    756,00 401,00 355,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    1 181,00 749,00 432,00    940,00 619,00 321,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    390,00 140,00 250,00    247,00 83,00 164,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    740,00 444,00 296,00    556,00 330,00 226,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    4 433,00 2 467,00 1 966,00    3 628,00 2 027,00 1 601,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    3 717,00 1 465,00 2 252,00    3 371,00 1 357,00 2 014,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)  Słabiej rozwinięte    49,00 35,00 14,00    47,00 34,00 13,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    345,00 178,00 167,00    267,00 143,00 124,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    1 770,00 897,00 873,00    1 474,00 760,00 714,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    20,00 10,00 10,00    15,00 8,00 7,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    2 415,00 1 215,00 1 200,00    1 944,00 992,00 952,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    3,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    1 617,00      1 617,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     8 894,00      7 559,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 627,00 256,00 371,00 18,00 4,00 14,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 107,00 48,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 27,00 10,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 571,00 354,00 217,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 232,00 131,00 101,00 4,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 238,00 130,00 108,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 143,00 57,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 178,00 114,00 64,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 789,00 440,00 349,00 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 338,00 104,00 234,00 8,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 78,00 35,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 277,00 137,00 140,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 459,00 223,00 236,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 3,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  1 305,00   30,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 
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   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

123 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 10 815,00   1 864,00   0,17   1 852,00   

124 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 1 492,00   2 628,00   1,76   1 261,00   

158 Liczba mikro- , małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie Słabiej rozwinięte szt. 7 063,00   1 446,00   0,20   1 446,00   

159 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 8 111,00   1 074,00   0,13   509,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

123 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 12,00   0,00   0,00   0,00   

124 Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 1 349,00   18,00   0,00   0,00   

158 Liczba mikro- , małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   0,00   

159 Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 565,00   0,00   0,00   0,00   
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - X / 8vi 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      6,00 2,00 4,00    2,00 4,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      494,00 94,00 400,00    94,00 400,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      258,00 52,00 206,00    52,00 206,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      57,00 18,00 39,00    18,00 39,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

129 Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie 

profilaktyczne 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 30 990,00%      5 119,00   3 732,00    

89 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 

kontynuowały zatrudnienie 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 10,00%      51,00   51,00    

130 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 10,00%      33,00   33,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

129 Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne Słabiej rozwinięte 1 387,00   1 387,00    0,00   0,00    

89 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

130 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

129 Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

89 Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

130 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X / 8vi 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    687,00 262,00 425,00    517,00 185,00 332,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    97,00 20,00 77,00    76,00 20,00 56,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    2 221,00 435,00 1 786,00    1 715,00 295,00 1 420,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    20,00 4,00 16,00    17,00 4,00 13,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    5 407,00 1 771,00 3 636,00    4 185,00 1 312,00 2 873,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    2,00 0,00 2,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    5 458,00 1 751,00 3 707,00    4 180,00 1 277,00 2 903,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    479,00 217,00 262,00    346,00 153,00 193,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    713,00 232,00 481,00    543,00 174,00 369,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    5 053,00 1 616,00 3 437,00    3 934,00 1 193,00 2 741,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    2 541,00 620,00 1 921,00    1 934,00 425,00 1 509,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte    37,00 9,00 28,00    32,00 7,00 25,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    627,00 216,00 411,00    522,00 174,00 348,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    1 027,00 327,00 700,00    875,00 255,00 620,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    39,00 13,00 26,00    33,00 11,00 22,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    1 916,00 567,00 1 349,00    1 501,00 414,00 1 087,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     8 315,00      6 417,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 170,00 77,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 506,00 140,00 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 1 222,00 459,00 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 1 278,00 474,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 133,00 64,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 170,00 58,00 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 1 119,00 423,00 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 607,00 195,00 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 5,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 105,00 42,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 152,00 72,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 6,00 2,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 415,00 153,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  1 898,00   0,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 
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   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

Priorytet inwestycyjny 8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - X 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

126 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS Słabiej rozwinięte osoby 37 329,00   7 369,00   0,20   5 688,00   

127 Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców  Słabiej rozwinięte szt. 10,00   5,00   0,50   5,00   

72 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 24 961,00   7 159,00   0,29   5 591,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

126 Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS Słabiej rozwinięte 1 681,00   0,00   0,00   0,00   

127 Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   0,00   

72 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 1 568,00   0,00   0,00   0,00   
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - XI / 10i 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      317,00 40,00 277,00    25,00 211,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      139,00 15,00 124,00    7,00 78,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      461,00 274,00 190,00    274,00 190,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      157,00 95,00 62,00    95,00 62,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 15,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 8,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

131 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po 

uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 90,00%      0,00   0,00    

96 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 50,00%      402,00 34,00 368,00 365,00 29,00 336,00  

133 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu (cel szczegółowy 1 i 2) 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      2 153,00   1 325,00    

161 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe lub umiejętności 

uniwersalne po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      10 839,00   8 354,00    

134 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 95,00%      115,00   68,00    

135 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 95,00%      139,00   79,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

131 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

96 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS Słabiej rozwinięte 37,00 5,00 32,00 37,00 5,00 32,00  0,00   0,00    

133 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (cel szczegółowy 1 i 2) Słabiej rozwinięte 828,00   828,00    0,00   0,00    

161 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2 485,00   2 485,00    0,00   0,00    

134 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Słabiej rozwinięte 47,00   46,00    1,00   1,00    

135 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Słabiej rozwinięte 60,00   53,00    7,00   7,00    

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

131 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

96 Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

133 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (cel szczegółowy 1 i 2) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

161 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte               

134 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    

135 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Słabiej rozwinięte 0,00   0,00    0,00   0,00    
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / 10i 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    23 194,00 11 743,00 11 451,00    7 088,00 3 574,00 3 514,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    2 525,00 344,00 2 181,00    945,00 144,00 801,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    23 205,00 11 742,00 11 463,00    7 092,00 3 573,00 3 519,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    303,00 38,00 265,00    119,00 16,00 103,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    20 518,00 10 345,00 10 173,00    6 441,00 3 231,00 3 210,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    5,00 1,00 4,00    1,00 0,00 1,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    2 522,00 343,00 2 179,00    945,00 144,00 801,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte    51,00 22,00 29,00    14,00 8,00 6,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    1 277,00 772,00 505,00    218,00 130,00 88,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    12 500,00 5 898,00 6 602,00    2 545,00 1 134,00 1 411,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    6,00 3,00 3,00    6,00 3,00 3,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    12 541,00 5 924,00 6 617,00    2 610,00 1 176,00 1 434,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    3,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     25 719,00      8 033,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 13 128,00 6 635,00 6 493,00 2 978,00 1 534,00 1 444,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 1 490,00 195,00 1 295,00 90,00 5,00 85,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 13 133,00 6 636,00 6 497,00 2 980,00 1 533,00 1 447,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 175,00 22,00 153,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 11 728,00 5 910,00 5 818,00 2 349,00 1 204,00 1 145,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 3,00 1,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 1 488,00 194,00 1 294,00 89,00 5,00 84,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 29,00 11,00 18,00 8,00 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 868,00 520,00 348,00 191,00 122,00 69,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 8 613,00 4 065,00 4 548,00 1 342,00 699,00 643,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 8 517,00 4 003,00 4 514,00 1 414,00 745,00 669,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 2,00   1,00   0,00   
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 Całkowita łączna liczba uczestników  14 618,00   3 068,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

101 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone  w programie Słabiej rozwinięte szt. 289,00   142,00   0,49   60,00   

102 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (cel szczegółowy 1 i 2) Słabiej rozwinięte osoby 1 248,00   2 519,00   2,02   962,00   

128 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Słabiej rozwinięte osoby 2 678,00   2 343,00   0,87   540,00   

130 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK  w programie Słabiej rozwinięte osoby 1 248,00   1 782,00   1,43   838,00   

160 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Słabiej rozwinięte osoby 6 450,00   18 865,00   2,92   5 846,00   

97 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych  w programie Słabiej rozwinięte szt. 2 678,00   966,00   0,36   141,00   

99 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Słabiej rozwinięte szt. 289,00   175,00   0,61   38,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

101 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone  w programie Słabiej rozwinięte 80,00   2,00   0,00   0,00   

102 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (cel szczegółowy 1 i 2) Słabiej rozwinięte 1 525,00   32,00   0,00   0,00   

128 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Słabiej rozwinięte 1 679,00   124,00   0,00   0,00   

130 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK  w programie Słabiej rozwinięte 944,00   0,00   0,00   0,00   

160 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Słabiej rozwinięte 11 744,00   1 275,00         

97 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych  w programie Słabiej rozwinięte 744,00   81,00   0,00   0,00   

99 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych Słabiej rozwinięte 130,00   7,00   0,00   0,00   
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 

wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - XI / 10iii 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      538,00 184,00 354,00    184,00 354,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      538,00 184,00 354,00    184,00 354,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      98,00 15,00 83,00    15,00 83,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      8,00 3,00 5,00    3,00 5,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      41,00 6,00 35,00    6,00 35,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 

wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

136 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      538,00 0,00 0,00 538,00 0,00 0,00  

137 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      197,00 0,00 0,00 196,00 0,00 0,00  

138 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      435,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

136 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

137 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

138 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 433,00 0,00 0,00 433,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

136 Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

137 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

138 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 

wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / 10iii 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    213,00 39,00 174,00    190,00 38,00 152,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    36,00 5,00 31,00    35,00 5,00 30,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    438,00 163,00 275,00    438,00 163,00 275,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    23,00 4,00 19,00    23,00 4,00 19,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    560,00 131,00 429,00    535,00 128,00 407,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    205,00 80,00 125,00    199,00 80,00 119,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    249,00 64,00 185,00    237,00 62,00 175,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    53,00 11,00 42,00    48,00 10,00 38,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    1 209,00 332,00 877,00    1 161,00 328,00 833,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)  Słabiej rozwinięte    1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    177,00 92,00 85,00    176,00 92,00 84,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    1 211,00 333,00 878,00    1 163,00 329,00 834,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    1,00 1,00 0,00    1,00 1,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    1 211,00 333,00 878,00    1 163,00 329,00 834,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     1 211,00      1 163,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 23,00 1,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 25,00 3,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 12,00 2,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 5,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 48,00 4,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 48,00 4,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 48,00 4,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   
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 Całkowita łączna liczba uczestników  48,00   0,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 

wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 

nabytych kompetencji 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

131 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 1 293,00   1 006,00 0,00 0,00 0,78   964,00 0,00 0,00 

2 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 5 887,00   1 211,00 0,00 0,00 0,21   1 163,00 0,00 0,00 

72 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 5 684,00   342,00 0,00 0,00 0,06   325,00 0,00 0,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

131 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 

Tabela 2A : Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (z podziałem na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) Dane na temat 

wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z wartością docelową i bez) przedstawia się w sprawozdaniu w podziale na płeć. W przypadku 

osi priorytetowej "Pomoc techniczna w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość 

docelową. - XI / 10iv 
 

ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wspólny wskaźnik produktu 

stosowany jako podstawa ustalania 

celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

     Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      2,00 2,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      1 114,00 870,00 244,00    0,00 1,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub 

szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      513,00 398,00 115,00    0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      1 565,00 1 080,00 485,00    551,00 248,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej 

rozwinięte 

      0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      8,00 6,00 2,00    3,00 1,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

      686,00 442,00 244,00    0,00 0,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 2015 2014 

   Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

CR01 bierni zawodowo uczestnicy poszukujący pracy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR02 uczestnicy kształcący lub szkolący się po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR03 uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 867,00 242,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR04 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR05 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujący pracy, uczestniczący w kształceniu lub szkoleniu, zdobywający kwalifikacje lub pracujący (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu programu 

Słabiej rozwinięte 397,00 115,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR06 uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 529,00 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR07 uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR08 uczestnicy powyżej 54 roku życia, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CR09 uczestnicy w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany 

jako podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla 

wartości bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

139 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w 

programie, uczestniczących w kształceniu  lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu 

nauki 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 70,00%      1 058,00 786,00 272,00 791,00 618,00 173,00  

140 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 86,00%      1 692,00 0,00 0,00 1 105,00 0,00 0,00  

141 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie 

zakupione dzięki EFS 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (szt.)   Współczynnik 95,00%      116,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00  

161 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 

opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

142 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

Słabiej 

rozwinięte 

Liczba (osoby)   Współczynnik 80,00%      617,00 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

139 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu  lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu 
nauki 

Słabiej rozwinięte 267,00 168,00 99,00 267,00 168,00 99,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

140 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Słabiej rozwinięte 587,00 0,00 0,00 564,00 0,00 0,00  23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00  

141 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Słabiej rozwinięte 64,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00  3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00  

161 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

142 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 262,00 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00  2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

139 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu  lub pracujących po 6 miesiącach po ukończeniu 

nauki 

Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

140 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

141 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

161 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje  kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

142 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI / 10iv 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    301,00 129,00 172,00    191,00 78,00 113,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte    36,00 20,00 16,00    23,00 14,00 9,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte    10 131,00 6 690,00 3 441,00    3 762,00 2 573,00 1 189,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte    4,00 1,00 3,00    1,00 1,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte    2 333,00 1 244,00 1 089,00    1 234,00 715,00 519,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte    10 326,00 6 845,00 3 481,00    3 918,00 2 686,00 1 232,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte    243,00 134,00 109,00    127,00 72,00 55,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani 

szkoleniu 

Słabiej rozwinięte    18,00 12,00 6,00    8,00 3,00 5,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte    9 609,00 6 437,00 3 172,00    3 506,00 2 442,00 1 064,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte    1 459,00 895,00 564,00    922,00 576,00 346,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte    1 697,00 731,00 966,00    759,00 348,00 411,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte    17,00 9,00 8,00    12,00 6,00 6,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte    420,00 235,00 185,00    155,00 83,00 72,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte    5 553,00 3 517,00 2 036,00    2 181,00 1 459,00 722,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte    11,00 6,00 5,00    8,00 5,00 3,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte    5 599,00 3 534,00 2 065,00    2 242,00 1 476,00 766,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki 

społecznej) 

Słabiej rozwinięte    0,00      0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników     12 765,00      5 187,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 102,00 43,00 59,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 11,00 4,00 7,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 5 629,00 3 664,00 1 965,00 740,00 453,00 287,00 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 1 023,00 490,00 533,00 76,00 39,00 37,00 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 5 664,00 3 704,00 1 960,00 744,00 455,00 289,00 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 104,00 56,00 48,00 12,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 10,00 9,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 5 366,00 3 542,00 1 824,00 737,00 453,00 284,00 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 512,00 299,00 213,00 25,00 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 876,00 356,00 520,00 62,00 27,00 35,00 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 5,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 235,00 135,00 100,00 30,00 17,00 13,00 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 3 090,00 1 891,00 1 199,00 282,00 167,00 115,00 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 3 021,00 1 849,00 1 172,00 336,00 209,00 127,00 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   0,00   0,00   
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 Całkowita łączna liczba uczestników  6 754,00   824,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety 

CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO02 długotrwale bezrobotni Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO03 osoby bierne zawodowo Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO04 osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO06 osoby w wieku poniżej 25 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO07 osoby w wieku powyżej 54 lat Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO08 osoby powyżej 54 lat, które są bezrobotne, łącznie z długotrwale bezrobotnymi, lub są bierne zawodowo i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO09 osoby z wykształceniem podstawowym (ISCED 1) lub średnim I stopnia (ISCED 2) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO10 osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub policealnym (ISCED 4) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO11 osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5 do 8) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranci, uczestnicy obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie) Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO16 uczestnicy z niepełnosprawnościami Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO17 inne osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO18 osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO19 osoby pochodzące z obszarów wiejskich Słabiej rozwinięte 0,00 0,00 0,00 

CO20 liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe Słabiej rozwinięte 0,00   

CO21 liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej Słabiej rozwinięte 0,00   

CO22 liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym Słabiej rozwinięte 0,00   

CO23 liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw gospodarki społecznej) Słabiej rozwinięte 0,00   

 Całkowita łączna liczba uczestników  0,00   
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 

Priorytet 

inwestycyjny 

10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XI 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

108 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Słabiej rozwinięte osoby 11 215,00   8 569,00 0,00 0,00 0,76   4 103,00   

132 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Słabiej rozwinięte osoby 4 112,00   2 207,00 0,00 0,00 0,54   1 171,00   

133 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Słabiej rozwinięte szt. 226,00   127,00 0,00 0,00 0,56   44,00   

134 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte osoby 2 381,00   748,00 0,00 0,00 0,31   314,00   

135 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte szt. 17,00   4,00 0,00 0,00 0,24   3,00   

160 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Słabiej rozwinięte osoby 1 569,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

108 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy Słabiej rozwinięte 4 393,00   73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

132 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie Słabiej rozwinięte 990,00   46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

133 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego Słabiej rozwinięte 78,00   5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

134 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 425,00   9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

135 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie Słabiej rozwinięte 1,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie Słabiej rozwinięte 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Osie priorytetowe dla pomocy technicznej 

 
Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna 

 

Tabela 4A : Wspólne wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XII 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety 
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Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna 

 

Tabela 4B Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XII 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu Jednostka miary Wartość docelowa (2023) Wartość skumulowana Wskaźnik osiągnięć 2018 

    Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

112 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej  sztuka 0,00 0,00 0,00 24 449,21 0,00 0,00    17 329,66 0,00 0,00 

113 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów  osoba 0,00 0,00 0,00 10 248,00 0,00 0,00    7 962,00 0,00 0,00 

114 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji  osoba 0,00 0,00 0,00 5 603,00 0,00 0,00    3 782,00 0,00 0,00 

115 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego  sztuka 0,00 0,00 0,00 4 812 156,00 0,00 0,00    3 327 474,00 0,00 0,00 

116 Liczba przeprowadzonych ewaluacji  szt.    10,00 0,00 0,00    7,00 0,00 0,00 

117 Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów spoza administracji publicznej  sztuka 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00    21,00 0,00 0,00 

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 2015 2014 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety 

112 Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej  4 889,19 0,00 0,00 1 605,30 0,00 0,00 625,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów  985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

114 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji  1 606,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego  1 063 922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

116 Liczba przeprowadzonych ewaluacji  1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

117 Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów spoza administracji publicznej  6,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna 

Cel szczegółowy 1 - Niezbędne zasoby ludzkie oraz warunki zapewniające sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŁ na lata 2014-2020 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XII / 1 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

143 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w 

politykę spójności 

 Współczynnik (%)   Współczynnik 2,90%      0,11% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00%  

144 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika 

instytucji sytemu wdrażania FE 

 Liczba (liczba)   Liczba 1,50   3,33%   4,99 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

143 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności  0,06% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00%  0,11% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00%  

144 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji sytemu wdrażania FE  2,82 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00  0,51 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

143 Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności  0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

144 Średnioroczna liczba form szkoleniowych na jednego pracownika instytucji sytemu wdrażania FE  0,40 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna 

Cel szczegółowy 2 - Sprawny system realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020. 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XII / 2 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako 

podstawa do ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości 

bazowej i docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

145 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o 

dofinansowanie do podpisania umowy) 

 Liczba (liczba dni)   Liczba 138,00   4,66%   643,20 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

145 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)  441,20 0,00 0,00 195,00 0,00 0,00  246,20 0,00 0,00 178,40 0,00 0,00  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

145 Średni czas zatwierdzenia projektu (od złożenia wniosku o dofinansowanie do podpisania umowy)  67,80 0,00 0,00 67,80 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna 

Cel szczegółowy 3 - Podniesienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz zagwarantowanie prawidłowej realizacji projektów w ramach RPO WŁ na lata 2014-

2020. 

 

Tabela 2C : Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu dla EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - XII / 3 

 
ID Wskaźnik Kategoria 

regionu 

Jednostka pomiaru 

wskaźnika 

Wskaźnik produktu stosowany jako podstawa do 

ustalania celów 

Jednostka pomiaru dla wartości bazowej i 

docelowej 

Wartość docelowa (2023) Wskaźnik osiągnięć 2018 

            Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

      Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

146 Ocena przydatności form szkoleniowych dla 

beneficjentów 

 Współczynnik (skala 1-5)   Współczynnik 4,50%      17,16% 0,00% 0,00% 4,54% 0,00% 0,00%  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2017 2016 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

146 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów  12,62% 0,00% 0,00% 4,33% 0,00% 0,00%  8,29% 0,00% 0,00% 4,24% 0,00% 0,00%  

 
ID Wskaźnik Kategoria regionu 2015 2014 

   Łącznie Łącznie w roku Jakościowe Łącznie Łącznie w roku Jakościowe 

   Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety  

146 Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów  4,05% 0,00% 0,00% 4,05% 0,00% 0,00%  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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Tabela 3B: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko 

raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa 

 

Wskaźnik Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach PO – przy czym każde 

przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego 

przedsiębiorstwa 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

579 

CO02 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje 

155 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje 

415 

CO04 - Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie niefinansowe 

0 
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Tabela 5: Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania 

 
Oś 

priorytetowa 

Rodzaj 

wskaźnika 

Numer 

identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 

miary 

Fundusz Kategoria 

regionu 

2018 Ogółem 

razem 

2018 Ogółem 

mężczyźni 

2018 Ogółem 

kobiety 

2018 Rocznie 

ogółem 

2018 Rocznie ogółem 

mężczyźni 

2018 Rocznie 

ogółem kobiety 

I O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Enterprises EFRR Słabiej 

rozwinięte 

19,00      

I F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

11 955 207,08      

I I 4 Szacowana z umów wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa EFRR Słabiej 

rozwinięte 

84,00      

II O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Enterprises EFRR Słabiej 

rozwinięte 

467,00      

II F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

131 206 949,71      

III O CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km EFRR Słabiej 

rozwinięte 

50,56      

III F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

96 379 853,87      

III I 2 Szacowana liczba zakupionych pojazdów kolejowych w podpisanych umowach szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

14,00      

III O 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

33,00      

III O 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00      

IV F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

48 354 865,11      

IV I 32 Szacowana liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w podpisanych umowach szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

582,00      

IV O 29 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

390,00      

IV O 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

98,00      

IX F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

28 097 518,62      

IX O 118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

7 919,00 3 147,00 4 772,00 5 279,00 1 981,00 3 298,00 

V F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

8 900 164,65      

V I 10 Szacowana liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnychw podpisanych umowach szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

10,00      

V I 5 Szacowana długość sieci kanalizacyjnej w podpisanych umowach km EFRR Słabiej 

rozwinięte 

102,25      

V O 42 Długość sieci kanalizacyjnej km . EFRR Słabiej 

rozwinięte 

33,09      

V O 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

1,00      

VI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

25 270 057,70      

VI I 7 Szacowana wartość powierzchni obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach ha EFRR Słabiej 

rozwinięte 

118,03      

VI O 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00      

VII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

12 884 757,70      

VII I 8 Szacowana liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych  w instytucjach publicznych  

w podpisanych umowach 

szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

81,00      

VII I 9 Szacowana liczba wspartych podmiotów leczniczych  w podpisanych umowach szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

27,00      
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VII O 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

13,00      

VII O 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

1,00      

VIII O CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Number EFS Słabiej 

rozwinięte 

17 010,00 7 134,00 9 876,00 3 960,00 1 666,00 2 294,00 

VIII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

48 309 507,25      

X O CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Number EFS Słabiej 

rozwinięte 

13 773,00 5 617,00 8 156,00 11 395,00 4 783,00 6 612,00 

X F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

17 234 181,13      

X O 122 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

1 838,00 0,00 0,00 777,00 0,00 0,00 

XI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

31 063 947,80      

XI O 108 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

8 569,00 0,00 0,00 4 103,00   

XI O 133 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i 

materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 

szt. EFS Słabiej 

rozwinięte 

127,00 0,00 0,00 44,00   

XI O 99 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. EFS Słabiej 

rozwinięte 

175,00   38,00   

 
Oś 

priorytetowa 

Rodzaj 

wskaźnika 

Numer 

identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 

miary 

Fundusz Kategoria 

regionu 

2017 Ogółem 

razem 

2016 Ogółem 

razem 

2015 

Ogółem 

razem 

Uwagi 

I O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

Enterprises EFRR Słabiej 

rozwinięte 

2,00 0,00 0,00 Z analizy wniosków o płatność końcową wynika, iż cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

I F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

2 171 597,68 0,00 0,00 Szczegółowa analiza problemów i podjętych środków zaradczych w zakresie nieosiągnięcia wartości wskaźnika 

znajduje się w rozdziale 17. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania — Ramy 

Wykonania. 

Do Ram Wykonania zaliczono dodatkowo wydatki poniesione do końca 2018 r. a ujęte we wnioskach  

przekazanych do KE w 2019 r. (RPLD.IC.00-W06/18-00 z dnia 21.01.2019 r.; RPLD.IC.00-W07/18-00 z dnia 

19.02.2019 r.; RPLD.IC.00-W09/18-00 z dnia 11.03.2019 r.; RPLD.IC.00-W10/18-00 z dnia 05.04.2019 r.; 

RPLD.IC.00-W14/18-00 z dnia 28.05.2019 r.). Wydatki poniesione do 31.12.2018 r. (nie wliczając ww. z 2019 

r.) wynosiły 9 593 719,62 EUR. 

I I 4 Szacowana z umów wartość wskaźnika Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

przedsiębiorstwa EFRR Słabiej 

rozwinięte 

55,00 31,00 0,00 Cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

II O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie 

Enterprises EFRR Słabiej 

rozwinięte 

17,00 0,00 0,00 Z analizy wniosków o płatność końcową wynika, iż cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

II F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

54 568 480,00 29 618 099,10 0,00 Cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

III O CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

km EFRR Słabiej 

rozwinięte 

29,99 11,04 0,00 Z analizy wniosków o płatność końcową wynika, iż cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

III F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

35 124 940,37 20 239 918,00 0,00 Cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

III I 2 Szacowana liczba zakupionych pojazdów 

kolejowych w podpisanych umowach 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

14,00 14,00 0,00 Cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

III O 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00 0,00 0,00 Z analizy wniosków o płatność końcową wynika, iż cel  na 2018 r. został  osiągnięty. 

III O 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00 0,00 0,00 
Zgodnie z założeniami wskaźnik znajduje się na poziomie "0". Cel  na 2018 r. został  osiągnięty. 

IV F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

12 734 654,44 6 418 186,47 0,00 
Cel  na 2018 r. został osiągnięty. Do Ram wykonania zaliczono dodatkowo wydatki poniesione do końca 2018 r. 

a ujęte we wnioskach  przekazanych do KE w 2019 r. (RPLD.IC.00-W06/18-00 z dnia 21.01.2019 r.; 
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RPLD.IC.00-W07/18-00 z dnia 19.02.2019 r.). Wydatki poniesione do 31.12.2018 r. (nie wliczając ww. z 2019 

r.) wynosiły 39 045 170,77 EUR. 
IV I 32 Szacowana liczba zmodernizowanych 

energetycznie budynków w podpisanych 

umowach 

szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

473,00 295,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

IV O 29 Liczba jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00 0,00 0,00 Cel na 2018 r. został osiągnięty. Wartość osiągniętą na koniec IV kwartału 2018 r. ustalono na podstawie 

zatwierdzonych wniosków o płatność końcową i pośrednią.  

 

IV O 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

13,00 0,00 0,00 Z analizy wniosków o płatność końcową wynika, iż cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

IX F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

10 023 496,00 1 333 242,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

IX O 118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

2 640,00 712,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

V F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

3 887 236,81 1 132 343,98 0,00 Cel  na 2018 r. został osiągnięty. 

V I 10 Szacowana liczba wspartych oczyszczalni 

ścieków komunalnychw podpisanych umowach 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

5,00 4,00 0,00 Cel na rok 201 został spełniony. 

V I 5 Szacowana długość sieci kanalizacyjnej w 

podpisanych umowach 

km EFRR Słabiej 

rozwinięte 

32,10 5,34 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

V O 42 Długość sieci kanalizacyjnej km . EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00 0,00 0,00 Cel  na 2018 r. został osiągnięty. Wartość osiągniętą na koniec IV kwartału 2018 r. ustalono na podstawie 

zatwierdzonych wniosków o płatność pośrednią. 

V O 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków 

komunalnych 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00 0,00 0,00 Z analizy wniosków o płatność końcową wynika, iż cel  na 2018 r. został  osiągnięty. 

VI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

3 600 883,63 0,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

VI I 7 Szacowana wartość powierzchni obszarów 

objętych rewitalizacją w podpisanych umowach 

ha EFRR Słabiej 

rozwinięte 

101,19 0,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

VI O 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00 0,00 0,00 Zgodnie z założeniami wskaźnik znajduje się na poziomie "0". 

VII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

3 034 221,90 1 354,43 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

VII I 8 Szacowana liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych  w instytucjach publicznych  

w podpisanych umowach 

szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

58,00 28,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

VII I 9 Szacowana liczba wspartych podmiotów 

leczniczych  w podpisanych umowach 

szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

9,00 0,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

VII O 49 Liczba uruchomionych systemów 

teleinformatycznych w instytucjach publicznych 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

1,00 0,00 0,00  

VII O 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0,00 0,00 0,00 W przypadku jednego z projektów, gdzie w Systemie SL2014 została wykazana wartość na poziomie 1 szt., toczy 

się postępowanie administracyjne w zakresie zwrotu części środków. Podana przez IZ wartość wskaźnika nie 

uwzględnia wartości wskaźnika z przedmiotowego projektu. 

 

VIII O CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Number EFS Słabiej 

rozwinięte 

13 050,00 7 610,00 3 710,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

VIII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

37 909 873,00 18 502 008,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

X O CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek 

Number EFS Słabiej 

rozwinięte 

2 378,00 97,00 0,00 W przypadku wskaźnika pn. "Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi 

na własny rachunek) (CO05)", zgodnie z zapisami RPO WŁ 2014 -2020 Ramy Wykonania dla X OP dotyczą 

tylko wartości wskaźnika w ramach PI 8v . System SFC 2014 w Ramach Wykonania dla X OP automatycznie 

zlicza wartości CO05 ze wszystkich PI OP X w których występuje, co powoduje zawyżenie jego wartości. . Jego 

wartość dla tego PI wynosi 7 481. 

X F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

6 049 709,76 253 347,60 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

X O 122 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do 

lat 3 objętych wsparciem w programie 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

1 061,00 234,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 
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XI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 

EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

15 553 463,95 447 852,31 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

XI O 108 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

4 466,00 73,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

XI O 133 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 

doposażonych w programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 

zawodowego 

szt. EFS Słabiej 

rozwinięte 

83,00 5,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

XI O 99 Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. EFS Słabiej 

rozwinięte 

137,00 7,00 0,00 Cel na rok 2018 został osiągnięty. 

 
Oś priorytetowa Rodzaj wskaźnika Numer identyfikacyjny Wskaźnik Jednostka miary Fundusz Kategoria regionu 2014 Ogółem razem 

I O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Enterprises EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

I F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

I I 4 Szacowana z umów wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

II O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Enterprises EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

II F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

III O CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

III F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

III I 2 Szacowana liczba zakupionych pojazdów kolejowych w podpisanych umowach szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

III O 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

III O 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

IV F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

IV I 32 Szacowana liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w podpisanych umowach szt EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

IV O 29 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

IV O 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

IX F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

IX O 118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

V F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

V I 10 Szacowana liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnychw podpisanych umowach szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

V I 5 Szacowana długość sieci kanalizacyjnej w podpisanych umowach km EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

V O 42 Długość sieci kanalizacyjnej km . EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

V O 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VI I 7 Szacowana wartość powierzchni obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych umowach ha EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VI O 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VII I 8 Szacowana liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych  w instytucjach publicznych  w podpisanych umowach szt EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VII I 9 Szacowana liczba wspartych podmiotów leczniczych  w podpisanych umowach szt EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VII O 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych szt. EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VII O 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt EFRR Słabiej rozwinięte 0,00 

VIII O CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Number EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

VIII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

X O CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Number EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

X F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

X O 122 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie osoby EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

XI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

XI O 108 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy osoby EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

XI O 133 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego szt. EFS Słabiej rozwinięte 0,00 

XI O 99 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych szt. EFS Słabiej rozwinięte 0,00 
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Cel pośredni na 
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2018 r. mężczyźni 

Cel pośredni na 

2018 r. kobiety 

Cel końcowy (2023 

r.) ogółem 

Cel końcowy (2023 

r.) mężczyźni 

Cel końcowy 

(2023 r.) kobiety 

I O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Enterprises EFRR Słabiej 

rozwinięte 

16   145,00   

I F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

27 157 848   201 905 673,00   

I I 4 Szacowana z umów wartość wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie 

przedsiębiorstwa EFRR Słabiej 

rozwinięte 

32      

II O CO01 Inwestycje produkcyjne: liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Enterprises EFRR Słabiej 

rozwinięte 

204   1 390,00   

II F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

99 682 578   358 629 884,00   

III O CO14 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km EFRR Słabiej 

rozwinięte 

17   87,00   

III F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

92 013 551   490 321 046,00   

III I 2 Szacowana liczba zakupionych pojazdów kolejowych w podpisanych umowach szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

8      

III O 19 Liczba zakupionych  jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

25   134,00   

III O 26 Liczba zakupionych pojazdów kolejowych szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0   8,00   

IV F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

41 859 874   273 935 024,00   

IV I 32 Szacowana liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w podpisanych 

umowach 

szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

292      

IV O 29 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

257   1 284,00   

IV O 32 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

60   394,00   

IX F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

26 314 886,00   190 687 578,00   

IX O 118 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

4300   28 174,00   

V F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

6 449 031   104 115 362,00   

V I 10 Szacowana liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnychw podpisanych 

umowach 

szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

6      

V I 5 Szacowana długość sieci kanalizacyjnej w podpisanych umowach km EFRR Słabiej 

rozwinięte 

100      

V O 42 Długość sieci kanalizacyjnej km . EFRR Słabiej 

rozwinięte 

20   158,00   

V O 43 Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

1   10,00   

VI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

25 162 924   328 383 338,00   

VI I 7 Szacowana wartość powierzchni obszarów objętych rewitalizacją w podpisanych 

umowach 

ha EFRR Słabiej 

rozwinięte 

41      

VI O 64 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0   55,00   

VII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFRR Słabiej 

rozwinięte 

11 583 966   150 278 366,00   

VII I 8 Szacowana liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych  w instytucjach 

publicznych  w podpisanych umowach 

szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

4      

VII I 9 Szacowana liczba wspartych podmiotów leczniczych  w podpisanych umowach szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

7      

VII O 49 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych szt. EFRR Słabiej 

rozwinięte 

0   6,00   

VII O 67 Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt EFRR Słabiej 

rozwinięte 

1   9,00   
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Oś 

priorytetowa 

Rodzaj 

wskaźnika 

Numer 

identyfikacyjny 

Wskaźnik Jednostka 

miary 

Fundusz Kategoria 

regionu 

Cel pośredni na 

2018 r. ogółem 

Cel pośredni na 

2018 r. mężczyźni 

Cel pośredni na 

2018 r. kobiety 

Cel końcowy (2023 

r.) ogółem 

Cel końcowy (2023 

r.) mężczyźni 

Cel końcowy 

(2023 r.) kobiety 

VIII O CO01 bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni Number EFS Słabiej 

rozwinięte 

7328 3656 3672 31 575,00 15 753,00 15 822,00 

VIII F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

47 021 215,00   188 084 860,00   

X O CO05 osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek Number EFS Słabiej 

rozwinięte 

4056   27 038,00   

X F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

12 186 284,00   135 322 016,00   

X O 122 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 

programie 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

1462   4 872,00   

XI F 1 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych EUR EFS Słabiej 

rozwinięte 

21 108 962,00   152 963 491,00   

XI O 108 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w 

stażach i praktykach u pracodawcy 

osoby EFS Słabiej 

rozwinięte 

3365   11 215,00   

XI O 133 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w 

sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 

szt. EFS Słabiej 

rozwinięte 

68   226,00   

XI O 99 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. EFS Słabiej 

rozwinięte 

87   289,00   



 

PL 162  

        PL 

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Tabela 6: Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu 

 

(jak określono w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych]) 

 

 

 
Oś 

priorytetowa 

Fundusz Kategoria 

regionu 

Podstawa 

obliczenia 

Finansowanie 

ogółem 

Stopa 

dofinansowania 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

wybranych do 

udzielenia 

wsparcia 

Udział wartości 

całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych 

operacji wybranych do 

dofinansowania w 

alokacji całkowitych 

kosztów 

kwalifikowalnych dla 

danej osi priorytetowej 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

wybranych do 

udzielenia 

wsparcia 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

zadeklarowane 

przez 

beneficjentów 

instytucji 

zarządzającej 

Udział wartości 

całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych 

zadeklarowanych 

przez beneficjentów w 

alokacji całkowitych 

kosztów 

kwalifikowalnych dla 

danej osi priorytetowej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

Total eligible 

expenditure 

incurred by 

beneficiaries and 

paid by 

31/12/2018 and 

certified to the 

Commission 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 201 905 674,00 85,00% 75 977 476,17 37,63% 48 303 089,70 9 789 990,82 4,85% 110 11 955 207,08 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 358 629 885,00 85,00% 304 260 760,97 84,84% 208 384 410,54 134 816 617,39 37,59% 434 131 206 949,71 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 490 321 046,00 85,00% 304 811 428,50 62,17% 291 660 256,28 95 893 126,34 19,56% 47 96 379 853,87 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 273 935 024,00 85,00% 170 459 153,24 62,23% 157 812 899,85 47 938 022,09 17,50% 228 48 354 865,11 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 190 687 578,00 85,00% 88 710 467,48 46,52% 84 714 034,99 29 544 695,54 15,49% 258 28 097 518,62 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 104 115 363,00 85,00% 45 658 313,31 43,85% 45 595 021,14 10 161 445,22 9,76% 53 8 900 164,65 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 328 383 338,00 85,00% 351 718 910,00 107,11% 336 825 862,59 25 869 952,13 7,88% 115 25 270 057,70 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 150 278 366,00 85,00% 134 539 660,85 89,53% 128 930 104,92 13 173 414,97 8,77% 127 12 884 757,70 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 188 084 860,00 85,00% 104 322 890,47 55,47% 102 041 670,37 58 845 098,79 31,29% 182 48 309 507,25 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 135 322 016,00 85,00% 74 930 638,85 55,37% 65 269 459,34 20 356 815,29 15,04% 209 17 234 181,13 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 152 963 491,00 85,00% 83 918 130,45 54,86% 82 131 303,76 33 888 929,37 22,15% 421 31 063 947,80 

XII EFS Słabiej 

rozwinięte 

Ogółem 79 548 796,00 85,00% 73 786 055,60 92,76% 73 786 055,60 31 591 406,94 39,71% 24  

Ogółem EFRR Słabiej 

rozwinięte 

 1 907 568 696,00 85,00% 1 387 425 703,04 72,73% 1 217 511 645,02 337 642 568,96 17,70% 1 114 334 236 906,84 

Ogółem EFS Słabiej 

rozwinięte 

 746 606 741,00 85,00% 425 668 182,85 57,01% 407 942 524,06 174 226 945,93 23,34% 1 094 124 705 154,80 

Suma 

całkowita 

   2 654 175 437,00 85,00% 1 813 093 885,89 68,31% 1 625 454 169,08 511 869 514,89 19,29% 2 208 458 942 061,64 
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Tabela 7: Podział zbiorczych danych finansowych według kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) 

 
Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   01 PL11 255 123,01 89 293,06 255 123,01 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   03 PL11 294 033,75 153 593,89 197 603,52 3 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   04 PL11 242 958,07 109 331,13 16 245,24 2 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   06 PL11 57 117,23 25 702,75 57 117,23 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   07 PL11 7 751 713,41 3 556 125,08 2 788 448,04 18 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   08 PL11 1 131 804,56 419 369,95 899 420,99 2 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   13 PL11 470 321,65 258 676,91 157 918,35 2 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   20 PL11 512 128,44 230 457,80 242 201,88 2 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 01 07 01   24 PL11 3 547 996,13 1 610 308,35 1 225 363,15 7 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 02 07 01   04 PL11 113 925,82 62 659,20 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 02 07 01   07 PL11 2 482 917,17 1 341 278,52 0,00 2 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 03 07 01   07 PL11 1 125 964,49 613 126,34 0,00 2 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 03 07 01   08 PL11 75 346,29 41 365,11 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

056 01 03 07 01   24 PL11 284 233,52 156 328,44 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

057 01 02 07 01   03 PL11 912 876,27 319 506,69 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

057 01 02 07 01   07 PL11 635 765,55 222 517,94 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

058 01 01 07 01   24 PL11 19 972 129,74 15 548 670,21 10 365,14 3 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   03 PL11 1 115 003,02 464 547,27 51 396,80 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   06 PL11 3 109 788,97 2 172 012,41 39 268,47 3 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   07 PL11 6 044 510,94 4 091 649,28 786 925,51 19 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   08 PL11 2 175 667,44 909 968,42 873 875,22 3 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   09 PL11 244 627,30 140 153,90 244 627,30 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   10 PL11 4 891 653,46 3 338 969,80 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   13 PL 281 851,35 281 851,35 0,00 1 
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Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   13 PL11 8 030 971,23 5 617 634,05 1 052 746,14 16 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   14 PL11 205 383,47 162 344,64 162 344,60 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   20 PL11 1 153 379,89 778 254,07 252 003,59 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 01 07 01   24 PL11 3 973 249,45 3 000 112,84 476 996,64 11 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 02 07 01   07 PL11 3 861 958,88 1 807 536,23 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 02 07 01   13 PL11 319 359,49 236 865,01 0,00 1 

I EFRR Słabiej 

rozwinięte 

064 01 02 07 01   24 PL11 703 716,18 542 879,06 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   03 PL11 1 705 785,80 817 417,44 1 496 008,69 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   04 PL11 16 948 310,83 7 935 431,39 6 473 001,28 19 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   06 PL11 293 541,47 158 512,39 293 541,47 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   07 PL11 32 527 081,97 16 041 448,23 16 459 198,05 33 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   08 PL11 4 045 567,89 2 168 668,76 2 969 092,04 8 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   10 PL11 583 394,53 262 527,54 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   11 PL11 721 344,24 245 257,04 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   13 PL11 1 219 601,19 614 336,71 869 712,75 4 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   20 PL11 3 824 474,08 2 080 658,91 1 807 397,81 4 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 01 07 03   24 PL11 1 557 125,59 685 135,26 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 02 07 03   03 PL11 1 488 705,03 662 473,74 1 190 964,02 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 02 07 03   04 PL11 8 660 907,42 3 942 851,68 5 229 475,42 10 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 02 07 03   06 PL11 278 888,17 125 499,67 204 003,05 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 02 07 03   07 PL11 15 305 814,43 7 432 589,89 5 219 810,68 17 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 02 07 03   08 PL11 1 920 912,89 921 199,86 497 558,41 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 02 07 03   24 PL11 979 432,00 517 853,96 0,00 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   01 PL11 1 394 440,83 697 220,41 1 115 552,67 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   03 PL11 4 150 429,85 1 764 048,48 0,00 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   04 PL11 4 073 665,87 1 890 127,72 2 542 627,94 6 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   05 PL11 912 661,52 492 837,22 176 486,71 1 
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Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   07 PL11 32 962 255,62 15 523 201,39 12 350 306,86 33 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   08 PL11 3 438 092,77 1 529 828,22 940 460,07 5 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   09 PL11 1 905 735,80 800 409,04 1 905 735,80 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   14 PL11 823 533,51 444 708,10 747 530,71 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

001 01 03 07 03   24 PL11 1 751 915,96 962 559,05 1 079 115,55 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   03 PL11 40 903,60 20 451,80 12 549,97 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   04 PL11 203 460,54 101 730,27 110 614,02 18 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   06 PL11 2 788,88 1 394,44 2 788,88 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   07 PL11 371 293,11 185 646,56 200 009,30 25 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   08 PL11 38 928,14 19 464,07 24 751,32 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   13 PL11 765 937,56 558 186,47 513 033,88 18 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   14 PL11 32 769,36 16 384,68 32 769,36 4 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   18 PL11 9 603 054,80 9 603 054,80 2 695 330,06 10 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   19 PL11 70 473,09 70 473,09 56 378,47 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   20 PL11 21 387,47 10 693,73 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 01 07 03   24 PL11 3 567 435,73 3 416 492,01 1 065 000,26 17 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   03 PL11 82 014,85 69 712,62 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   04 PL11 72 743,33 36 371,66 62 285,02 5 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   07 PL11 195 709,77 97 854,89 111 113,69 13 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   08 PL11 39 741,56 19 870,78 13 712,00 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   10 PL11 48 714,73 24 357,37 48 714,73 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   13 PL11 162 584,83 151 657,64 16 955,30 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   14 PL11 23 115,03 11 557,51 23 115,03 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   18 PL11 3 415 710,38 3 415 710,38 1 420 215,58 7 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 02 07 03   24 PL11 176 433,46 149 968,44 176 433,46 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   01 PL11 32 536,95 16 268,48 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   03 PL11 9 154,50 4 577,25 9 154,50 2 



 

PL 167  

        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   04 PL11 35 558,24 17 779,12 35 558,24 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   05 PL11 2 324,07 1 162,03 2 324,07 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   07 PL11 96 495,07 48 247,54 81 969,65 6 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   14 PL11 1 743,05 871,53 1 743,05 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   18 PL11 387 433,76 387 433,76 158 197,64 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   20 PL11 18 127,73 9 063,87 18 127,73 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

066 01 03 07 03   24 PL11 234 463,61 196 044,44 9 284,65 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 01 07 03   03 PL11 72 599,98 61 709,98 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 01 07 03   04 PL11 1 080 505,70 906 318,07 114 743,80 16 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 01 07 03   07 PL11 1 435 765,17 1 154 457,10 197 178,86 20 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 01 07 03   08 PL11 304 990,39 259 241,83 66 144,98 4 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 01 07 03   13 PL11 457 407,79 348 125,43 45 994,93 6 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 01 07 03   14 PL11 578 683,09 486 517,46 74 224,02 8 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 01 07 03   24 PL11 914 067,70 776 957,54 87 185,44 11 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 02 07 03   03 PL11 163 161,47 138 687,25 0,00 2 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 02 07 03   04 PL11 400 306,54 340 260,56 0,00 5 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 02 07 03   07 PL11 503 780,78 421 380,40 32 536,95 7 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 02 07 03   08 PL11 58 264,39 49 524,73 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 02 07 03   13 PL11 40 664,09 34 564,48 23 915,70 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 02 07 03   14 PL11 226 435,83 164 863,82 14 145,55 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 03 07 03   03 PL11 395 403,87 315 899,04 60 445,77 6 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 03 07 03   04 PL11 279 426,77 237 512,75 8 560,05 4 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 03 07 03   07 PL11 1 254 619,09 724 978,27 48 528,63 8 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 03 07 03   14 PL11 82 016,36 69 713,91 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 01 03 07 03   20 PL11 65 216,45 55 433,99 0,00 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

067 04 01 07 03   16 PL11 121 745 389,64 103 483 581,19 60 872 694,82 1 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

072 01 01 07 03   18 PL11 4 099 348,03 4 099 348,03 1 439 156,95 2 



 

PL 168  

        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

072 01 02 07 03   18 PL11 4 084 150,42 4 084 150,42 654 973,58 3 

II EFRR Słabiej 

rozwinięte 

072 01 03 07 03   18 PL11 2 791 900,96 2 791 900,96 606 477,52 3 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

027 01 01 07 07   12 PL11 45 001 182,65 38 251 005,25 13 043 657,32 1 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

030 01 01 07 07   18 PL11 5 801 610,67 5 801 610,67 2 304 504,33 2 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

031 01 03 07 07   18 PL 7 437 017,76 7 437 017,76 0,00 1 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

034 01 01 07 07   18 PL 5 979 504,08 5 979 504,08 0,00 1 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

034 01 01 07 07   18 PL11 14 345 658,98 14 345 658,98 5 857 518,80 4 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

034 01 02 07 07   18 PL11 6 461 819,69 6 461 819,69 4 152 429,51 3 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

034 01 03 07 07   18 PL11 103 850 585,99 103 850 585,99 46 181 462,63 18 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

043 01 01 01 04   18 PL11 15 530 584,74 15 530 584,74 105 652,13 2 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

043 01 01 07 04   12 PL11 26 304 807,63 20 545 851,13 13 800 536,69 3 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

043 01 01 07 04   18 PL11 57 681 389,79 57 681 389,79 6 783 346,66 4 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

043 01 02 01 04   18 PL11 857 859,00 857 859,00 83 012,69 1 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

043 01 02 07 04   12 PL11 4 141 964,21 3 499 925,89 1 488 466,32 3 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

043 01 02 07 04   18 PL 3 067 120,47 3 067 120,47 0,00 1 

III EFRR Słabiej 

rozwinięte 

043 01 02 07 04   18 PL11 8 350 322,84 8 350 322,84 2 092 539,26 3 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

009 01 03 07 04   10 PL11 2 720 264,96 2 017 133,12 529 413,46 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   04 PL11 47 643,39 35 256,11 1 626,85 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   07 PL 205 680,03 154 054,36 47 661,97 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   08 PL11 123 384,77 103 643,21 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   10 PL11 781 986,42 634 136,36 151,06 3 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   14 PL11 84 828,48 63 536,53 68 792,41 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   17 PL11 30 221,01 22 514,65 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   18 PL11 1 159 484,07 1 159 484,07 2 324,07 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 01 07 04   20 PL11 33 815,19 25 358,01 33 815,19 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   03 PL11 187 395,88 121 807,32 56 684,59 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   07 PL11 1 595 465,74 1 035 277,49 1 341 103,90 4 



 

PL 169  

        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   10 PL11 70 299,22 56 760,91 65 747,89 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   14 PL 34 059,22 27 247,37 34 059,22 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   14 PL11 75 000,70 63 750,59 74 573,23 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   17 PL 23 937,90 14 193,08 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   18 PL11 1 274 626,06 1 274 626,06 655 431,35 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 02 07 04   24 PL11 227 442,38 149 905,18 0,00 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   03 PL11 80 296,55 60 214,38 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   08 PL11 1 361 704,74 1 016 692,21 617 637,62 3 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   10 PL 121 761,64 96 191,70 22 318,03 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   10 PL11 8 378 424,91 5 471 980,75 971 443,09 21 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   17 PL11 233 339,22 198 338,34 5 173,04 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   18 PL 1 843 546,65 1 843 546,65 549 687,96 3 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   18 PL11 13 165 525,74 13 165 525,74 994 386,05 20 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

010 01 03 07 04   24 PL11 81 830,44 60 916,90 37 110,25 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

011 01 03 07 04   10 PL11 1 178 320,63 943 507,40 655 334,32 5 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

012 01 02 07 04   18 PL11 1 359 138,50 1 359 138,50 41 998,23 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

012 01 03 07 04   18 PL11 72 868,46 72 868,46 1 388,40 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 01 01 04   18 PL11 34 296 091,25 31 763 320,70 10 165 142,11 8 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 01 07 04   18 PL11 5 275 784,21 5 275 784,21 3 942 907,56 5 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 02 01 04   18 PL11 7 088 911,06 7 088 911,06 777 777,26 6 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 02 07 04   18 PL 198 463,55 198 463,55 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 02 07 04   18 PL11 13 147 333,40 12 420 133,24 2 937 729,43 23 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 03 01 04   18 PL11 10 456 053,24 10 456 053,24 2 446 391,13 15 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 03 07 04   18 PL 346 858,66 346 858,66 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 03 07 04   18 PL11 12 420 967,32 12 420 967,32 7 202 723,76 41 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

013 01 03 07 04   24 PL11 198 660,90 168 663,10 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

014 04 01 07 04   16 PL11 26 050 178,06 22 142 651,30 6 512 544,51 1 



 

PL 170  

        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 01 01 04   18 PL11 1 770 250,16 1 770 250,16 403 904,28 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 01 07 04   17 PL11 468 606,73 398 315,72 468 606,73 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 01 07 04   18 PL11 283 736,27 283 736,27 283 736,27 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 01 07 04   24 PL11 491 864,41 418 084,75 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 02 01 04   18 PL11 6 586 240,28 6 586 240,28 537 906,98 5 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 02 07 04   18 PL 400 164,74 400 164,74 400 164,74 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 02 07 04   18 PL11 2 692 442,02 2 692 442,02 167 258,63 2 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 03 01 04   18 PL11 1 477 900,02 1 477 900,02 195 769,47 3 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 03 07 04   03 PL11 178 984,64 178 984,64 0,00 1 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 03 07 04   18 PL 2 678 335,51 2 678 335,51 439 585,24 4 

IV EFRR Słabiej 

rozwinięte 

083 01 03 07 04   18 PL11 7 399 033,91 7 399 033,91 4 248 011,81 19 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 03 07  08  19 PL11 435 450,52 413 677,99 193 806,90 2 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 03 07  08  21 PL11 1 894 089,48 1 879 720,83 955 778,03 8 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 03 07  08  24 PL11 5 145 129,68 4 887 834,00 1 365 653,33 21 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 07 01  08  20 PL11 8 130 023,22 7 443 092,00 849 431,59 20 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 07 01  08  21 PL11 341 685,50 323 557,77 0,00 1 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 07 01  08  24 PL11 6 595 743,56 6 293 494,23 2 377 517,65 21 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 07 07  08  19 PL11 838 529,03 796 602,58 347 585,79 4 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

109 01 07 07  08  21 PL11 3 003 979,79 3 002 836,18 751 790,72 15 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

112 01 07 01  08  21 PL11 2 661 813,54 2 517 089,32 230 339,30 9 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

112 01 07 07  08  20 PL11 4 284 279,38 3 899 325,49 1 385 405,03 12 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

112 01 07 07  08  21 PL11 19 797 797,74 19 070 148,60 8 293 901,10 53 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

112 01 07 07  08  24 PL11 25 173 875,17 24 015 793,73 9 066 625,00 82 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

113 01 07 07  08  18 PL11 390 360,07 390 360,07 354 607,37 1 

IX EFS Słabiej 

rozwinięte 

113 01 07 07  08  24 PL11 10 017 710,80 9 780 502,20 3 372 253,73 9 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

022 01 02 01 06   18 PL 542 869,42 542 869,43 0,00 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

022 01 02 07 06   11 PL11 3 691 685,67 3 691 685,67 4 626,06 1 



 

PL 171  

        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

022 01 02 07 06   18 PL11 401 725,93 401 725,93 188 738,60 2 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

022 01 03 01 06   18 PL 1 967 189,73 1 967 189,73 648 614,40 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

022 01 03 01 06   18 PL11 4 751 071,09 4 751 071,09 890 518,36 2 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

022 01 03 07 06   18 PL 2 120 915,81 2 120 915,81 0,00 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

022 01 03 07 06   18 PL11 22 284 662,51 22 284 662,51 4 052 306,50 12 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

085 01 01 07 06   18 PL11 448 654,83 448 654,83 165 188,25 2 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

085 01 02 07 06   18 PL11 1 677 419,65 1 677 419,65 1 012 125,55 4 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

085 01 03 07 06   01 PL11 772 330,78 772 330,78 0,00 2 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

085 01 03 07 06   18 PL11 285 133,16 285 133,16 16 745,14 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

085 01 03 07 06   19 PL11 187 844,81 139 005,16 187 844,81 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

085 01 03 07 06   22 PL 362 772,85 362 772,85 114 644,52 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

085 01 03 07 06   22 PL11 16 361,44 13 907,22 0,00 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

086 01 02 07 06   18 PL11 115 360,76 115 360,76 0,00 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

086 01 03 07 06   18 PL11 25 120,28 25 120,28 25 120,28 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

087 01 01 07 05   18 PL11 628 837,37 628 837,37 628 837,37 2 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

087 01 02 07 05   18 PL11 609 958,23 602 986,03 593 431,32 4 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

087 01 03 07 05   18 PL11 933 329,26 933 329,26 933 329,26 5 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

087 01 03 07 05   22 PL11 64 494,98 59 468,87 64 494,98 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

091 01 02 07 06   18 PL11 1 389 322,27 1 389 322,27 600 399,92 3 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

091 01 03 07 06   18 PL 525 880,48 525 880,48 0,00 1 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

091 01 03 07 06   18 PL11 1 774 364,28 1 774 364,28 3 845,48 2 

V EFRR Słabiej 

rozwinięte 

092 01 03 07 06   18 PL11 81 007,72 81 007,72 30 634,42 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

054 01 01 01 09   18 PL11 76 413 491,80 76 214 644,61 0,00 5 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

054 01 01 07 09   18 PL11 30 966 903,32 30 966 903,32 659 844,11 3 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 01 01 09   18 PL11 21 209 233,15 21 209 233,15 278 033,52 3 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 01 07 09   18 PL11 71 472 536,60 71 472 536,60 3 247 208,40 4 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 01 07 09   21 PL11 2 485 788,22 2 485 788,22 763 960,16 1 



 

PL 172  

        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 02 01 09   18 PL11 2 091 661,24 2 091 661,24 5 827,14 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 02 07 09   18 PL11 26 871 453,61 26 871 453,61 1 074 107,07 8 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 03 07 08   15 PL11 1 957 745,74 1 957 745,74 514 481,47 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 03 07 09   18 PL11 4 419 025,33 4 419 025,33 449 998,96 6 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

074 01 02 07 08   15 PL11 1 628 364,15 812 553,71 841 384,20 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

075 01 01 07 08   15 PL11 5 985 110,50 3 521 632,84 69 690,00 3 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

075 01 02 07 08   15 PL11 11 318 381,64 6 358 629,54 1 624 084,71 8 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

075 01 03 07 08   15 PL11 9 538 314,17 5 008 825,95 39 012,97 6 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

075 01 03 07 08   23 PL11 1 609 909,84 924 877,21 0,00 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

090 01 02 07 08   18 PL11 1 971 809,05 1 971 809,05 13 698,11 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

090 01 03 07 08   18 PL11 456 362,55 456 362,55 221 157,86 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

091 01 02 07 08   18 PL11 3 638 969,61 3 638 969,61 1 458 389,28 3 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

091 01 03 07 08   15 PL 125 785,16 125 785,16 125 785,16 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

091 01 03 07 08   18 PL11 2 571 564,19 2 571 564,19 1 616 903,13 4 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

092 01 01 07 08   15 PL11 1 897 697,55 1 041 835,95 0,00 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

092 01 01 07 08   18 PL11 2 747 414,15 2 747 414,15 265 076,96 2 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

092 01 02 07 06   24 PL11 644 229,24 547 594,86 0,00 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

092 01 02 07 08   18 PL11 2 979 741,35 2 979 741,35 0,00 2 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

092 01 03 07 08   18 PL11 6 307 530,99 6 307 530,99 318 579,83 4 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

092 01 03 07 08   23 PL11 2 013 107,74 2 013 107,74 4 817,79 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

093 01 01 07 08   18 PL11 1 627 862,12 1 627 862,12 1 157 500,29 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

093 01 02 07 08   18 PL11 16 395 489,07 16 395 489,07 1 336 051,40 14 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

093 01 03 07 08   18 PL 1 599 671,54 1 599 671,54 1 544 839,67 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

093 01 03 07 08   18 PL11 3 486 052,10 3 486 052,10 225 722,46 3 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 01 01 06   24 PL11 2 509 886,89 2 509 886,89 244 158,30 2 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 01 07 06   18 PL11 1 242 646,41 1 242 646,41 818 485,90 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 01 07 06   19 PL11 351 845,18 351 845,18 0,00 1 
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        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 01 07 06   24 PL11 1 893 310,67 1 893 310,67 1 241 266,95 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 02 01 06   18 PL11 501 405,13 501 405,13 0,00 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 02 07 06   18 PL 816 051,62 816 051,62 0,00 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 02 07 06   18 PL11 3 607 953,42 3 607 953,42 523 966,68 3 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 02 07 06   23 PL11 4 041 041,97 4 041 041,97 3 685 924,98 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 03 07 06   18 PL11 322 214,11 284 424,39 0,00 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

094 01 03 07 06   23 PL11 1 060 971,06 901 825,40 5 575,41 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

095 01 01 01 06   18 PL11 1 491 824,05 1 491 824,05 52 715,57 1 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

095 01 01 01 06   23 PL11 11 331 147,39 11 331 147,39 198 744,99 3 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

095 01 01 07 06   23 PL11 2 221 534,39 2 130 326,58 884 826,21 4 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

095 01 02 07 06   18 PL11 3 794 592,06 3 794 592,06 308 124,21 2 

VI EFRR Słabiej 

rozwinięte 

095 01 03 07 06   18 PL11 101 279,93 101 279,93 50 008,28 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

050 01 01 07 10   18 PL11 4 365 460,66 4 365 460,66 262 633,62 5 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

050 01 02 07 10   18 PL11 2 049 961,24 2 049 961,23 865 794,88 3 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

050 01 03 07 10   18 PL11 1 011 967,12 1 011 967,12 106 500,46 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

051 01 01 07 10   18 PL11 1 121 379,80 1 121 379,80 5 102,38 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

051 01 02 07 10   18 PL11 1 107 576,97 1 107 576,97 470 762,06 2 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

051 01 03 07 10   18 PL11 3 086 015,50 3 086 015,50 748 088,46 6 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

052 01 02 07 09   18 PL11 687 902,94 687 902,94 317 477,45 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

052 01 02 07 10   18 PL11 2 459 017,27 2 459 017,27 213 403,01 2 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

052 01 03 07 10   18 PL11 5 749 776,29 5 749 776,29 797 968,50 6 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

053 01 01 07 09   20 PL 7 474 073,09 7 443 848,59 0,00 2 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

053 01 01 07 09   20 PL11 47 257 234,71 43 363 563,04 3 945 488,63 21 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

053 01 02 07 09   20 PL 34 833,48 29 260,12 0,00 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

053 01 02 07 09   20 PL11 235 347,42 228 334,31 0,00 2 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

053 01 03 07 09   20 PL11 194 357,54 165 203,91 0,00 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

054 01 01 07 09   18 PL11 273 422,20 273 422,20 4 850,06 1 
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        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

054 01 02 07 09   18 PL11 491 882,03 491 882,03 0,00 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

054 01 03 07 09   18 PL11 648 910,34 648 910,34 15 634,55 2 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 01 07 09   21 PL11 1 804 219,37 1 533 586,47 0,00 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 01 07 09   24 PL11 935 069,02 935 069,02 0,00 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 02 07 09   18 PL11 1 681 775,37 1 681 775,37 1 156 544,87 4 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 03 07 09   18 PL11 1 459 665,92 1 459 665,92 201 891,44 4 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 03 07 09   21 PL 262 955,85 195 113,24 143 471,00 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

055 01 03 07 09   21 PL11 5 331 646,47 4 682 001,44 707 730,43 5 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

078 01 01 07 02   18 PL11 8 253 524,39 8 253 524,39 637 781,63 7 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

078 01 01 07 02   19 PL11 829 894,95 829 894,95 34 062,94 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

078 01 02 07 02   18 PL11 3 816 653,91 3 816 653,91 1 352 758,66 12 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

078 01 02 07 02   21 PL11 140 385,33 140 385,33 31 708,42 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

078 01 03 01 02   18 PL 151 157,39 151 157,39 1 679,14 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

078 01 03 01 02   18 PL11 118 968,29 118 968,29 118 968,29 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

078 01 03 07 02   18 PL11 878 401,09 878 401,09 313 148,08 7 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

079 01 01 01 02   18 PL11 2 170 963,80 2 170 963,80 241 816,46 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

079 01 01 07 02   18 PL11 14 732 426,74 14 732 426,74 350 617,94 3 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

079 01 01 07 02   23 PL11 167 928,09 167 928,09 124 144,51 2 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

081 01 01 07 02   20 PL 376 404,61 355 076,08 3 253,70 2 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

081 01 01 07 02   20 PL11 8 183 310,87 7 548 840,29 133,40 8 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

081 01 02 07 02   20 PL 215 973,77 215 973,77 0,00 1 

VII EFRR Słabiej 

rozwinięte 

081 01 02 07 02   20 PL11 4 779 217,02 4 779 217,02 0,00 6 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

102 01 03 07  08  24 PL11 3 194 014,72 3 043 181,62 1 890 173,55 9 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

102 01 07 07  08  18 PL11 61 836 415,13 61 836 415,13 35 782 870,52 110 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

102 01 07 07  08  24 PL11 5 353 012,32 5 093 289,74 3 628 167,25 17 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

104 01 03 07  08  18 PL11 240 620,60 240 620,60 0,00 1 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

104 01 03 07  08  24 PL11 4 315 415,13 4 099 644,32 0,00 7 
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        PL 

Oś 

priorytetowa 

Charakterystyka 

wydatków 

Rodzaje kategorii Dane finansowe 

 Fundusz Kategoria 

regionu 

Zakres 

interwencji 

Forma 

finansowania 

Wymiar 

terytorialny 

Terytorialny 

mechanizm 

wdrażania 

Cel 

tematyczny 

Temat 

uzupełniający 

EFS 

Wymiar 

gospodarczy 

Wymiar 

lokalizacji 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Publiczne koszty 

kwalifikowalne operacji 

wybranych do udzielenia 

wsparcia 

Całkowite wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej 

Liczba 

wybranych 

operacji 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

104 01 07 01  08  24 PL11 9 407 500,76 9 110 092,34 4 384 203,24 12 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

104 01 07 07  08  18 PL11 1 416 554,81 1 410 746,64 1 292 201,57 4 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

104 01 07 07  08  24 PL11 10 270 664,12 10 162 290,93 9 795 309,44 21 

VIII EFS Słabiej 

rozwinięte 

104 04 07 07  08  16 PL11 8 288 692,88 7 045 389,05 2 072 173,22 1 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

105 01 03 07  08  21 PL11 75 180,70 68 347,94 75 180,70 1 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

105 01 07 07  08  21 PL 300 512,48 287 956,49 46 428,69 2 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

105 01 07 07  08  21 PL11 16 214 657,42 14 848 586,25 4 625 279,58 90 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

105 01 07 07  08  24 PL11 4 137 137,08 3 786 375,43 3 041 697,25 27 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

106 01 06 07  08  13 PL11 22 366 873,81 18 339 728,70 3 404 792,68 4 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

106 01 07 07  08  19 PL11 691 667,50 628 820,92 411 675,21 3 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

106 01 07 07  08  21 PL 482 273,50 438 817,68 3 486,10 2 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

106 01 07 07  08  21 PL11 17 300 237,75 14 634 586,91 3 128 882,86 21 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

106 01 07 07  08  24 PL 259 377,15 214 755,04 90 224,52 1 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

106 01 07 07  08  24 PL11 6 574 706,69 5 973 179,24 4 940 726,96 18 

X EFS Słabiej 

rozwinięte 

107 01 07 07  08  20 PL11 6 528 014,77 6 048 304,74 588 440,74 40 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

115 01 03 07  08  19 PL11 8 506 640,91 8 315 647,72 6 370 686,93 76 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

115 01 07 07  08  19 PL 244 055,75 244 055,75 183 136,14 2 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

115 01 07 07  08  19 PL11 14 788 358,70 14 647 261,33 7 526 028,68 101 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

117 01 03 07  08  19 PL11 3 125 344,22 2 781 555,01 439 061,39 20 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

118 01 03 07  08  19 PL11 4 201 459,17 4 162 445,81 2 082 302,26 22 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

118 01 07 07  08  14 PL11 137 452,81 122 718,23 74 129,73 1 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

118 01 07 07  08  19 PL 886 222,99 842 312,52 405 577,35 4 

XI EFS Słabiej 

rozwinięte 

118 01 07 07  08  19 PL11 52 028 595,90 51 015 307,39 16 808 006,89 195 

XII EFS Słabiej 

rozwinięte 

121 01 07 07  08  24 PL11 67 945 695,83 67 945 695,83 29 598 524,32 17 

XII EFS Słabiej 

rozwinięte 

123 01 06 07  08  24 PL11 5 840 359,77 5 840 359,77 1 992 882,62 7 

 



 

PL 176  

        PL 

Tabela 8: Wykorzystanie finansowania krzyżowego 

 

1 2 3 4 5 6 

Wykorzystanie 

finansowania 

krzyżowego 

Oś 

priorytetowa 

Kwota wsparcia UE, 

jaką przewiduje się 

wykorzystać w celu 

finansowania 

krzyżowego na 

podstawie wybranych 

operacji (w EUR) 

Jako część wsparcia UE 

na oś priorytetową (w 

%) (3/wsparcie UE na oś 

priorytetową*100) 

Kwota wsparcia UE w 

ramach finansowania 

krzyżowego w oparciu o 

wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej (w EUR) 

Jako część wsparcia UE 

na oś priorytetową (w 

%) (5/wsparcie UE na oś 

priorytetową*100) 

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFRR 

I 2 078,19 0,00% 0,00  

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFRR 

II 0,00  0,00  

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFRR 

III 7 835 330,30 2,00% 0,00  

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFRR 

IV 38 636,21 0,02% 0,00  
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koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFRR, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFS 

IX 585 852,42 0,39% 167 225,22 0,11% 

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFRR 

V 9 257,52 0,01% 9 257,52 0,01% 

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFRR 

VI 1 895 881,74 0,72% 6 003,11 0,00% 

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFS, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFRR 

VII 1 151 122,84 0,96% 57 917,25 0,05% 

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFRR, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFS 

VIII 0,00  0,00  

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFRR, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFS 

X 1 745 633,90 1,63% 723 053,99 0,67% 
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koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFRR, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFS 

XI 831 164,02 0,69% 509 431,46 0,42% 

koszty kwalifikujące 

się do wsparcia w 

ramach EFRR, ale 

objęte wsparciem w 

ramach EFS 

XII 0,00  0,00  
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Tabela 9: Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu "Inwestycje na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia") 

 

1 2 3 4 5 

Oś 

priorytetowa 

Kwota wsparcia UE, jaką 

przewiduje się wykorzystać na 

operacje realizowane poza 

obszarem objętym programem 

na podstawie wybranych 

operacji (w EUR) 

Jako część wsparcia UE na 

oś priorytetową (w %) 

(2/wsparcie UE na oś 

priorytetową*100) 

Kwota wsparcia UE podczas operacji 

realizowanych poza obszarem 

objętym programem w oparciu o 

wydatki kwalifikowalne 

zadeklarowane przez beneficjentów 

instytucji zarządzającej (w EUR) 

Jako część wsparcia UE na 

oś priorytetową (w %) 

(4/wsparcie UE na oś 

priorytetową*100) 

I 0,00  0,00  

II 0,00  0,00  

III 0,00  0,00  

IV 0,00  0,00  

V 0,00  0,00  

VI 0,00  0,00  

VII 0,00  0,00  
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Tabela 10: Wydatki poniesione poza terytorium Unii (EFS) 

 

Kwota wydatków, które 

mają zostać poniesione 

poza terytorium Unii w 

ramach celów 

tematycznych 8 i 10 na 

podstawie wybranych 

operacji (w EUR) 

Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład 

unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub 

objętą EFS część programu wielofunduszowego 

(%) (1/całkowita alokacja finansowa (wkład 

unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub 

objętą EFS część programu 

wielofunduszowego*100) 

Wydatki kwalifikowalne 

poniesione poza 

terytorium Unii, 

zadeklarowane przez 

beneficjentów instytucji 

zarządzającej (w EUR) 

Udział w całkowitej alokacji finansowej (wkład 

unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub 

objętą EFS część programu wielofunduszowego 

(%) (3/całkowita alokacja finansowa (wkład 

unijny i krajowy) na program w ramach EFS lub 

objętą EFS część programu 

wielofunduszowego*100) 

0,00  0,00  
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4.  SYNTEZA EWALUACJI 

 

Synteza wyników wszystkich ewaluacji programu dostępnych w odniesieniu do poprzedniego roku 

obrotowego, wraz z odniesieniem do nazwy i okresu, jaki obejmowała dana ewaluacja 

 

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

(PE RPO WŁ 2014-2020) przedstawia sposób organizacji procesu ewaluacji Programu oraz główne 

kierunki ewaluacji podejmowane przez IZ RPO WŁ 2014-2020 i ma na celu m.in. zapewnienie 

prawidłowego przebiegu procesu ewaluacji. Badania przewidziane w PE RPO WŁ 2014-2020 są 

współfinansowane ze środków EFS w ramach OP XII PT RPO WŁ 2014-2020. Z budżetu 

przewidzianego na planowane badania zawarte w PE RPO WŁ 2014-2020 wyodrębnione zostało 20% 

na badania ewaluacyjne ad hoc wynikające z nieprzewidzianych potrzeb informacyjnych IZ RPO WŁ 

2014-2020 oraz KM RPO WŁ 2014-2020. 

W 2018 r. Jednostka Ewaluacyjna (JE) RPO WŁ 2014-2020 dokonała przeglądu PE RPO WŁ 2014-

2020 (kontynuacja prac rozpoczętych w 2017 r.), następnie opracowała projekt zmian przyjęty 

Uchwałą Nr 764/18 ZWŁ z dnia 28.05.2018 r. Po pozytywnym zaopiniowaniu PE RPO WŁ 2014-2020 

przez KJE, ZWŁ przyjął przedmiotowy dokument Uchwałą Nr 1014/18 ZWŁ z dn. 17.07.2018 r. 

Zaktualizowany PE RPO WŁ 2014-2020 został zatwierdzony przez KM RPO WŁ 2014-2020 Uchwałą 

Nr 11/18 z dn. 20.09.2018 r., i przesłany do MIiR, KE oraz upubliczniony na stronie 

www.rpo.lodzkie.pl. 

Działania JE RPO WŁ 2014-2020  podejmowane w 2018 r. związane były przede wszystkim 

z realizacją 4 badań ewaluacyjnych, których raporty końcowe odebrane zostaną w 2019 r. 

 Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych 

I promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 (Wykonawca: Evalu Sp. z o. o., umowa podpisana w dn. 10.05.2018 r.; 

Wykonawca przekazał ostateczną wersję raportu końcowego (RK) w dn. 11.02.2019 r.) - ewaluacja ad 

hoc. Głównym celem badania jest ocena trafności i użyteczności Strategii komunikacji (SK) RPO WŁ 

2014-2020 oraz skuteczności i efektywności działań informacyjno-promocyjnych instytucji 

zaangażowanych w jej realizację, w tym ocena realizacji działań określonych w RPD 2018. Cele 

szczegółowe badania: 

 1. Weryfikacja czy dokonana w ramach ewaluacji SK RPO WŁ 2014-2020 w roku 2016 jest nadal 

aktualna tj. sprawdzenie czy zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych oraz przyjęte 

formy kontaktu z potencjalnymi beneficjentami i beneficjentami są trafne. Zweryfikowanie, czy 

właściwie określono sposoby komunikacji z grupami docelowymi oraz czy wszystkie aspekty działań 

informacyjno-promocyjnych, istotne z punktu widzenia użyteczności tych działań, zostały określone 

w sposób wyczerpujący w SK RPO WŁ 2014-2020. Ponadto, sprawdzona zostanie zgodność zapisów 

z ewentualnymi nowymi wymogami wynikającymi z dokumentów wyższego rzędu.  

 2. Ocena realizacji działań określonych w RPD 2018 w ramach RPO WŁ 2014-2020 tj.: 

 Koordynacja, w tym badania i ewaluacja, wymiana doświadczeń; 

 Działania informacyjne; 

 Działania edukacyjne; 

 Działania informacyjno-promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania w Internecie; 

 Imprezy otwarte i inne; 

 Konkursy; 

 Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych. 
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Przeprowadzono porównanie wyników niniejszego badania z wynikami badania przeprowadzonego 

w 2016 r. oraz z wynikami monitoringu działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 r. 

przez IZ i IP RPO WŁ 2014-2020. W ramach działania pn. Kampania naborowa nt. RPO WŁ 2014-

2020 została dokonana analiza zasadności i terminu zmiany celu kampanii oraz przekazano wskazówki 

dotyczące kształtu kampanii planowanej na lata 2020-2021.  

 Wsparcie terenów inwestycyjnych w województwie łódzkim – warunki powodzenia inwestycji 

i optymalizacja systemu wdrażania Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020 

(Wykonawca: Konsorcjum Firm Danae Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o.; umowa podpisana w dn. 

10.09.2018 r.; Wykonawca przekazał ostateczną wersję RK w dn. 25.01.2019 r.) - ewaluacja 

procesowa,on-going. 

Głównym celem badania jest identyfikacja czynników mających wpływ na skuteczność interwencji 

(czynniki ryzyka) i sposobów przeciwdziałania ryzykom realizacji inwestycji w ramach PI 3a. 

Celowi głównemu przyporządkowano następujące cele szczegółowe: 

 zidentyfikowanie przyczyn, powodujących małą liczbę składanych wniosków o dofinansowanie 

w ramach ogłaszanych konkursów w Poddziałaniu II.1.1, 

 określenie poziomu zainteresowania JST, związków i stowarzyszeń JST realizacją inwestycji 

polegających na przygotowaniu terenów inwestycyjnych, 

 zweryfikowanie czy kryteria wyboru projektów dla Poddziałania II.1.1 są określone w sposób 

wystarczająco zrozumiały, spójny, trafny i skuteczny, 

 oszacowanie poziomu zainteresowania MŚP lokalizacją swojej działalności/inwestycji na terenach 

inwestycyjnych, 

 zweryfikowanie czy system wyboru projektów w wystarczającym stopniu premiuje przedsięwzięcia 

związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych na obszarach wskazanych w SRWŁ 2020 jako 

Obszary Strategicznej Interwencji, wynikające z polityki rozwoju województwa – rejony będące 

w strefie bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T.  

 Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020 (Wykonawca: Konsorcjum Firm 

LB&E Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S”; umowa podpisana 

w dn. 30.09.2018 r.; Wykonawca przekazał ostateczną wersję RK w dn. 04.03.2019 r.) - ewaluacja 

procesowa, on-going. 

Głównym celem badania jest weryfikacja założeń wsparcia sfery B+R w województwie łódzkim, 

z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń z wdrażania RPO WŁ 2014-2020. W badaniu można 

wyróżnić 2 wątki: 

 dotyczący zasad udzielania wsparcia na realizację projektów z obszaru B+R w RPO WŁ 2014-2020, 

 dotyczący kontekstu interwencji. 

Wątek pierwszy znajduje odzwierciedlenie w każdym z celów szczegółowych badania, do których 

należą: 

1. Ocena alokacji środków i podaży projektów w OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020 w kontekście 

poziomu inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 

2. Ocena rozwoju powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi 

i sektorem Instytucji Otoczenia Biznesu w kontekście wsparcia udzielanego w ramach OP I i OP II 

(Działanie I.1 i Poddziałania I.2.1, I.2.2, II.1.2); 

3. Zidentyfikowanie przyczyn małego zainteresowania konkursami i w konsekwencji - niskiego 

poziomu wykorzystania alokacji w OP I (Poddziałania I.2.1, I.2.2); 

4. Ocena efektów wsparcia IOB (Poddziałanie II.1.2), w szczególności wpływu tego wsparcia na 

rozwój sfery B+R+I oraz promowanie przedsiębiorczości w regionie; 
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5. Ocena planowanych zmian w zakresie wsparcia projektów B+R w OP I (Poddziałania I.2.1, I.2.2), 

w szczególności ocena ich dopasowania do potrzeb przedsiębiorstw oraz specyfiki powiązań sektora 

biznesu, nauki oraz IOB. 

Rozdział dotyczący kontekstu będzie zawierał opis sfery B+R w województwie łódzkim, opis IOB oraz 

porównania województwa łódzkiego do innych województw, regionów UE, Polski oraz Unii 

Europejskiej (kraje członkowskie oraz średnia UE). 

  

 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania (Wykonawca: Konsorcjum Firm 

Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz Evalu Sp. z o. o., umowa podpisana w dn. 31.10.2018 r.; Wykonawca 

ostateczną wersję RK powinien przekazać do dn. 01.04.2019 r.) - ewaluacja procesowa, on-

going/wpływu. 

Głównym celem badania jest przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów 

szczegółowych określonych dla PI ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram 

wykonania ustalonych na poziomie OP oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii 

Europa 2020. Badanie posłuży do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne 

dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji. 

Cele szczegółowe: 

1. Ocena postępów wdrażania RPO WŁ 2014-2020 na poziomie OP i PI poprzez ocenę realizacji 

założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników oraz sformułowanie uzasadnienia dla 

uzyskanych wyników; 

2.Analiza potencjału absorpcyjnego OP, w ramach których może dojść do realokacji środków oraz 

gotowości do wdrożenia dodatkowych środków wynikających z przeprowadzonych przesunięć 

szczególnie w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i trendów (w tym w kontekście możliwości 

osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników); 

3.Ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020; 

4. Wypracowanie rekomendacji głównie w zakresie wspierania procesu zarządzania rezerwą 

wykonania i samego ukierunkowania inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków rezerwy 

wykonania po dokonaniu śródokresowego przeglądu wyników. Przedstawione rekomendacje powinny 

zawierać: 

 uzasadnienie proponowanej zmiany, w tym wskazanie konkretnych danych wskazujących na 

zasadność dostosowań; 

 charakterystykę rekomendowanych do wprowadzenia zmian w interwencji na poziomie m.in. OP, 

a także strukturę środków; 

 odwołanie do celów strategicznych zawartych w UP, średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz 

w SRWŁ 2020.  

W 2018 r. JE RPO WŁ 2014-2020 rozpoczęła także przygotowania do realizacji kolejnych badań 

w ramach PE RPO WŁ 2014-2020. Sporządzono SOPZ dla badania pn.: 

 Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej 

sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 

Głównym celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków EFS w ramach RPO 

WŁ 2014-2020 na zmianę sytuacji uczestników projektów, którzy byli zatrudnieni w momencie 
przystąpienia do projektu.  

 Szczegółowe cele badania: 

 Oszacowanie wartości wskaźnika pn.: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 

opuszczeniu programu, 

 Zidentyfikowanie form wsparcia, które miały największy wpływ na zmianę sytuacji uczestników projektów na rynku pracy. 
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Name Fund From 

month 

From 

year 

To 

month 

To 

year 

Type of 

evaluation 

Thematic 

objective 

Topic Findings 

System wyboru projektów ze 

szczególnym uwzględnieniem 

kryteriów wyboru projektów 

EFRR 

EFS 

4 2016 11 2017 Process 01 

02 

03 
04 

05 

06 
07 

08 

09 
10 

Głównym celem badania jest 

weryfikacja systemu oraz procesu 

oceny i wyboru projektów, w tym 

kryteriów wyboru projektów dla 

RPO WŁ 2014-2020. Osiągniecie 

tego celu wpłynie na skuteczność 

PO, która determinowana jest przez 

wybór projektów spójnych z celami i 

logiką interwencji. Wpisujące się w 

realizację celów PO, zrozumiałe, 

trafne i łatwo weryfikowalne kryteria 

wyboru projektów, służą właściwej 

ocenie projektów i jednocześnie 

stanowią pomoc dla potencjalnych 

beneficjentów. 

 

Obszar 1. System oraz proces oceny i 

wyboru projektów 

1. Zapewnienie generatora wniosków w 

ramach PO 

2. Zamieszczanie dokumentacji 

konkursowej w ramach wszystkich 

naborów bezpośrednio na oficjalnej 

stronie PO 

3. W ogłaszanych naborach należy 

przestrzegać zasady udostępniania 

dla potencjalnych beneficjentów 

dokumentacji konkursowej w pełnej 

wersji, co najmniej 45 dni przed 

rozpoczęciem naboru wniosków 

4. Informowanie o planowanych 

przesunięciach naborów z możliwym 

wyprzedzeniem; zamieszczanie info. 

na stronie PO 

Obszar  2. Kryteria wyboru projektów 

1. Zmiana systemu wskaźników pod 

kątem uelastycznienia zasad 

osiągania założonych wartości 

poszczególnych wskaźników; 

renegocjacje PO, prace nad PO 

2021+ 

2. Wprowadzenie zmian w kryteriach 

dla Dział. I.1. poprzez przeniesienie 

2 kryteriów formalnych 

specyficznych: Nowa infrastruktura 
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badawcza (jeśli dot.) nie powiela i 

stanowi dopełnienie istniejących 

zasobów oraz Finansowanie 

infrastruktury TIK (jeśli dot.) do 

etapu oceny merytorycznej 

3. Wprowadzenie zmian w kryteriach 

dla Dział. VII.4 przez zaliczenie 

kryterium formalnego 

szczegółowego dotyczącego 

komplementarności projektu EFRR z 

projektem EFS do kryteriów 

merytorycznych ogólnych jako jeden 

z aspektów ocenianych w kryterium 

Stopień komplementarności z innymi 

przedsięwzięciami 

4. Wprowadzenie zmian w kryteriach 

dla OP I i II poprzez połączenie 2 

kryteriów formalnych: Zgodność 

projektu z przepisami pomocy 

publicznej lub pomocy de minimis 

oraz Projekt nie dot. sektorów 

wyłączonych ze wsparcia 

Ewaluacja Strategii Komunikacji 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 
oraz działań przewidzianych w 

Rocznym planie działań 

informacyjnych i promocyjnych 
na rok 2016 w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

EFRR 
EFS 

8 2016 12 2016 Process 02 Głównym celem badania była ocena 

trafności i użyteczności Strategii 

Komunikacji RPO WŁ 2014-2020 

oraz skuteczności, efektywności i 

trwałości działań informacyjno-

promocyjnych podejmowanych 

przez instytucje zaangażowane w jej 

realizację 

 

1. Przeprowadzenie kampanii 

informacyjnej skierowanej do grupy 

docelowej przedsiębiorców z branż 

zaliczanych do inteligentnych 

specjalizacji województwa 

2. Dotarcie do beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów ze 

szczegółową informacją o 

planowanych spotkaniach, 

szkoleniach i konferencjach z 

odpowiednim wyprzedzeniem 

czasowym 

3. Informacje kierowane do 

mieszkańców powinny być 
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zamieszczane w źródłach 

niekojarzonych tylko z tematyką FE/ 

RPO WŁ 2014-2020. Należy 

wykorzystywać informacyjne portale 

internetowe, wyszukiwarki 

internetowe, artykuły prasowe, 

audycje radiowe i programy 

telewizyjne o zasięgu regionalnym i 

lokalnym 

4. Informacje kierowane do 

mieszkańców powinny zawierać 

proste przekazy na temat korzyści 

jakie czerpią mieszkańcy z FE, w tym 

RPO WŁ 2014-2020 

5. Należy dostosować strony 

internetowe tak, aby wpisywały się 

we wszystkie standardy WCAG 2.0 

Ewaluacja Strategii komunikacji 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 
oraz działań przewidzianych w 

Rocznym planie działań 

informacyjnych i promocyjnych 

na rok 2018 w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 

EFRR 
EFS 

5 2018 2 2019 Process 02 Celem głównym badania ocena 

trafności i użyteczności Strategii 

komunikacji RPO WŁ 2014-2020 

oraz skuteczności i efektywności 

działań informacyjno-promocyjnych 

instytucji zaangażowanych w jej 

realizację 

 

1. Do firm mających doświadczenie w 

realizacji projektów B+R lub 

planujących takie projekty należy 

docierać w specyficzny sposób: 

komunikacja głównie w internecie i w 

formie bezpośredniej (szkolenia, 

spotkania, warsztaty, bezpośrednie 

konsultacje) 

2. Jednym z pomysłów, które warto 

przeanalizować jest zaangażowanie 

igersów (od Instagrammers - 

społeczności fanów Instagrama i 

instagramowych zdjęć) 

3. Zaleca się wykorzystywanie 

telewizji, Internetu, radia jako 

głównych kanałów dotarcia z 

informacjami do mieszkańców, 

beneficjentów, uczestników projektów 



 

PL 187 PL 

4. Zaleca się rozpoczęcie aktywnych 

działań informacyjno-promocyjnych na 

Instagramie 

5. Zaleca się kontynuowanie 

współpracy z liderami opinii i 

influenserami oraz kontynuowanie 

cyklu "Fundusze po prostu. 

Wsparcie terenów 

inwestycyjnych w województwie 
łódzkim – warunki powodzenia 

inwestycji i optymalizacja 

systemu wdrażania Poddziałania 
II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO 

WŁ 2014-2020 

EFRR 9 2019 1 2019 Process 03 Głównym celem badania jest 

identyfikacja czynników mających 

wpływ na skuteczność interwencji 

(czynniki ryzyka) i sposobów 

przeciwdziałania ryzykom realizacji 

inwestycji w ramach PI 3a 

 

1. Modyfikacja kryterium formalnego 

specyficznego „Efektywność projektu – 

pozyskiwanie inwestora”; modyfikacja 

kryterium merytorycznego punktowego 

„Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości w regionie” – 

zamiana punktacji w związku ze 

zmianą kryterium formalnego 

specyficznego 

2. Modyfikacja kryterium 

merytorycznego „Wpisywanie się 

projektu we właściwy typ projektu 

zgodnie z regulaminem konkursu”; 

modyfikacja kryterium merytorycznego 

punktowego „Planowana powierzchnia 

uzbrojonych terenów inwestycyjnych” 

3. Ograniczenie wagi kryterium 

„Wpisywanie się w obszary 

gospodarcze w ramach nisz 

specjalizacyjnych” 

4. Informowanie JST o możliwości 

pozyskania dofinansowania budowy 

dróg dojazdowych do terenów 

inwestycyjnych z innych środków RPO 

WŁ 2014-2020 

5. Umożliwienie MŚP składania 

wniosków w konkursach w ramach 

Poddziałania II.1.1 
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Ocena trafności wsparcia sfery 
B+R w ramach RPO WŁ 2014-

2020 

EFRR 9 2018 3 2019 Process 01 Głównym celem badania jest 

weryfikacja założeń wsparcia sfery 

B+R w województwie łódzkim, z 

uwzględnieniem pierwszych 

doświadczeń z wdrażania RPO WŁ 

2014-2020. W badaniu można 

wyróżnić 2 wątki: 

 dotyczący zasad udzielania 

wsparcia na realizację 

projektów z obszaru B+R w 

RPO WŁ 2014-2020, 

 dotyczący kontekstu 

interwencji. 

 

I.1 

1. Przeprowadzenie kolejnych 

naborów, włączenie kolejnych projektów 

do kontraktu terytorialnego 

2. Opracowanie prostszego schematu 

wsparcia projektów rozwoju infrastr. 

B+R w jednostkach badawczych 

I.2 

1. Wprowadzenie w I.2.1 

możliwości sfinansowania inwest. w 

infr. B+R w oparciu o schemat pomocy 

de minimis 

2. Zwiększenie intensywności 

wsparcia w 2021-2027 w odniesieniu 

do inwest. w infrastrukturę B+R 

3. Realokacja środków z I.2.1 na 

instr. wsparcia spoza PI 1b 

4. Ujednolicenie intensywności wsparcia 

w przypadku projektów B+R 

5. Stworzenie możliwości nabywania w 

ramach projektów B+R wspieranych w 

I.2.2 zakupów aparatury badawczej 

6. Wprowadzenie zmian w warunkach 

udzielania wsparcia dot. komponentu 

wdrożeniowego, kryteriów wyboru 

projektów oraz katalogu usługodawców 

7. Intensyfikacja działań info.-promo. 

dot.bonu 

8. Zniesienie 50% limitu dot. wartości 

komponentu wdrożeniowego 

9. Redukcja obciążeń administacyjnych 

związanych z procesem ubiegania się o 

środki z 1.2 

10. Umożliwienie ubiegania się o 

wsparcie proj.,które nie wpisują się ani 

nie oddziałują na RIS 
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11. Intensyfikacja dział. info.-promo. 

skierowanych do potencjalnych 

wnioskodawców I.2 

II.1.2 

1. Realizacja wsparcia na 

doradztwo-doradztwo podstawowe o 

skali kosztów kwalifikowalnych do 50-

100 tys.zł za pośrednictwem operatora 

grantów 

2. Zwiększenie mnożnika 

wiążącego koszt usługi doradczej z 

kosztem wdrożenia 

3. Wpisanie do regulaminu 

konkursu info. o możliwości 

finansowania w części wdrożeniowej 

kosztów doradztwa 

4. Możliwość większej zaliczki w 

schemacie wsparcia z funduszem 

grantowym 

Wpływ działań realizowanych w 
ramach Osi Priorytetowej VI 

Rewitalizacja i potencjał 

endogeniczny regionu RPO WŁ 

2014-2020 na zwiększenie 

partycypacji w kulturze, rozwój 

turystyki oraz tworzenie nowych 
miejsc pracy i ograniczanie 

ubóstwa 

EFRR 1 2017 6 2017 Impact 06 
08 

09 

Cel - zebranie informacji o stanie 

obecnym w omawianych obszarach, 

mających umożliwić ocenę wpływu 

działań realizowanych w ramach OP 

VI Rewitalizacja i potencjał 

endogeniczny regionu na 

zwiększenie partycypacji w kulturze, 

rozwój turystyki, tworzenie nowych 

miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa 

oraz rozwój potencjału 

gospodarczego w woj. łódzkim. 

Uzyskane dane umożliwią dokonanie 

w 2020 ocen skuteczności środków; 

zoptymalizują sposób podejmowania 

decyzji o udzieleniu wsparcia 

 

1. Monitorowanie zakresu programów 

rewitalizacji w zależności od przyjętej 

podstawy prawnej 

2. Uwzględnienie parków kulturowych i 

ich unikatowego charakteru 

właściwego dla regionu jako środek 

promocji turystycznej województwa 

łódzkiego. 
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Ocena trafności zastosowania 
instrumentów finansowych oraz 

możliwości wdrożenia pomocy 

zwrotnej i wsparcia opartego na 
wejściach kapitałowych w 

ramach RPO WŁ 2014-2020 

EFRR 
EFS 

9 2017 12 2017 Process 03 Celem jest aktualizacja rekomendacji 

zawartych w analizie ex ante 

instrumentów finansowych z 2014 r., 

z uwzględnieniem analizy 

możliwości zwiększenia alokacji 

RPO WŁ 2014-2020 na instrumenty 

finansowe w PI Programu, w których 

instrumenty finansowe zostały już 

przewidziane, jak i oceny 

możliwości i zasadności stosowania 

instrumentów finansowych w innych 

priorytetach inwestycyjnych, w 

których wcześniej nie stwierdzono 

potrzeby ich stosowania 

 

1. Rozważenie rezygnacji z wdrażania 

instrumentów poręczeniowych w ramach 

RPO WŁ 2014-2020, tak z powodu 

słabości instytucjonalnej w regionie, jak i 

trudności formalnych. Podjęcie działań 

zwiększających dostępność poręczeń i 

gwarancji dla przedsiębiorców w 

województwie łódzkim 

2. W przypadku powolnego tempa budowy 

portfela pożyczek rozważenie dokonania 

niewielkich zmian w parametrach 

produktu (zwiększenie maksymalnej 

wartości i zapadalności pożyczek) 

3. W przypadku pomocy zwrotnej, 

zebranie, analiza i opis doświadczeń ze 

szczebla krajowego, a w przypadku 

wejść kapitałowych - rozważenie 

wprowadzenia tego instrumentu dopiero 

po wyczerpaniu /zmniejszeniu oferty 

instrumentów oferowanych ze szczebla 

krajowego. Jeżeli instrument ten 

sprawdza się i udaje się go wdrażać bez 

kłopotów formalnych, a w RPO WŁ 

2014-2020 pozostają środki finansowe, 

można pilotażowo przetestować ten 

instrument 

4. Realizacja działań promujących ofertę 

instrumentów finansowych w ramach 

RPO WŁ 2014-2020, kładącą nacisk na 

ich specyficzne, korzystne 

charakterystyki (jak np. generalnie 

łatwość i szybkość pozyskania) 
 

 

 



 

PL 191 PL 

6 KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

(art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

a) Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania 

 

Problemy w OP mające wpływ na opóźniania w realizacji RPO WŁ 2014-2020 

OP I  
Problemy i opóźnienia w postępie realizacji OP I miały bezpośrednie przełożenie na nieosiągnięcie 

wskaźnika finansowego w Ramach Wykonania i zostały opisane w rozdz. 17. 

OP II 
1. małe zainteresowanie konkursami w Pod. II.1.1: Tereny inwestycyjne: 

 wprowadzenie możliwości ubiegania się o wsparcie MŚP, 

 uproszczenie metody rozliczania wydatków – koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej 

– 3% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu, 

 wprowadzenie rekomendacji z badania ewaluacyjnego dot. punktacji i wag w kryteriach; 

2. opóźnienia w uruchomieniu konkursów w Pod II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych 

(pierwsze w I poł. 2017 r.), spowodowane oczekiwaniem na oficjalne stanowisko MIiR w zakresie 

standardów świadczenia usług przez IOB na poziomie krajowy 

3. niski potencjał organizacyjny i finansowy IOB, małe zainteresowanie konkursami: 

 rozszerzenie definicji IOB o specjalne strefy ekonomiczne ze względu na zainteresowanie ich 

aplikowaniem; 

 uproszczenie metody rozliczania wydatków – koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej 

– 3% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu; 

1. brak schematów pomocy publicznej dostosowanych do możliwości i potrzeb instytucji IOB; 

2. konkurencja w postaci naborów realizowanych przez MIiR, NCBiR, PARP - brak jednoznacznej 

demarkacji wsparcia; 

W celu poprawy wdrażania, w OP II wprowadzono: 

 kryterium merytoryczne dopuszczające (odnoszące się do zgodności projektu z właściwym typem 

projektu), którego niespełnienie wstrzymuje dalszą ocenę, 

 2 etapy oceny formalnej (ocena poprawności wyliczeń w zakresie wnioskowanej kwoty 

dofinansowania następuje po etapie oceny merytorycznej), 

 szerszy zakres oceny panelowej projektów w ramach oceny merytorycznej, która umożliwia 

przedstawienie dodatkowych wyjaśnień przez wnioskodawców w celu potwierdzenia spełnienia 

kryteriów merytorycznych, 

  możliwości konsultacji założeń projektu z ekspertami z danej dziedziny przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie; 

OP III 
1. brak zainteresowania aplikowaniem na projekty dot. transportu multimodalnego; 

2. niekorzystne rozstrzygnięcia przetargów w infrastrukturalnych projektach kolejowych, w których 

złożone oferty przekraczają zaplanowany budżet i skutkują zapotrzebowaniem na większy wkład 

środków UE. Powoduje to problemy związane z zapewnieniem finansowania projektów w Działaniu 

III.4 Transport kolejowy i opóźnienia w ich realizacji; 

OP IV  
1. długi proces opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej przez gminy, niezbędnych do uzyskania 

wsparcia; 
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2. zmiany w prawie krajowym, które wpływały na decyzje potencjalnych beneficjentów w zakresie 

planowanych inwestycji, w szczególności w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii; 

OP V 
1. problemy z dofinansowaniem projektów ujętych na listach nr 1 Master Planów oraz brak możliwości 

dofinansowania w Działaniu V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, projektów 

ujętych na listach nr 2 Master Planów; 

2. zmiana Ustawy Prawo Wodne, powołanie nowej instytucji Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie i przeniesienie kompetencji z poziomu samorządów na poziom krajowy przełożyło się na 

trudności z zapewnieniem wkładu własnego; 

3. opóźnienia na poziomie centralnym związane z przyjęciem Krajowego planu gospodarki odpadami 

2022 odroczyły przyjęcie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

4. długotrwałe aktualizacje KPOŚK wpłynęły na opóźnienia we wdrażaniu; 

OP VI 
1. późne opublikowanie wymaganych dokumentów krajowych przełożyło się na konieczność 

późniejszego ogłoszenia konkursów i późniejszego rozpoczęcia realizacji inwestycji; 

2. trudności w realizacji projektów w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi (brak 

ofert lub zbyt wysoka cena); 

OP VII 
1. długotrwała procedura przy zatwierdzaniu dokumentów oraz opóźnienia w przygotowaniu map 

potrzeb zdrowotnych; 

OP IX  
1. małe zainteresowanie konkursami. Główną barierą w aplikowaniu są problemy w rekrutacji 

uczestników projektu, które wynikają ze spadku bezrobocia, wprowadzenia dodatkowych świadczeń 

społecznych; 

2. problemy w rekrutacji oraz zatrudnianiu personelu medycznego wpływają na zmianę 

harmonogramów płatności; 

OP X 
1. opóźnienia w ogłoszeniu konkursu w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania ze względu na 

długie ustanowienie systemu wdrażania akceptowalnego przez KE; 

2. trudności we wdrażaniu projektów w ramach Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie 

zdrowia (problemy z rekrutacją, zarządzaniem projektami, rozliczaniem projektów, wielością 

programów zdrowotnych, skomplikowana, długotrwała i mało elastyczna ścieżka tworzenia i wdrażania 

programów zdrowotnych); 

Ponadto w OP EFS wstrzymano certyfikację wydatków, w tym głownie środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i wyposażenie miejsc pracy, w związku z zastrzeżeniami ETO. 

Oprócz w/w czynników na tempo wdrażania mają wpływ problemy beneficjentów w zakresie składania 

dobrej jakości wniosków o dofinansowanie, poprawnego sporządzania wniosków o płatność, skutkujące 

wydłużeniem terminu ich zatwierdzania, często zgłaszane przez beneficjentów zmiany w zakresie 

rzeczowym projektów oraz w harmonogramach płatności, wzrost cen materiałów, brak siły roboczej 

i rosnące koszty zatrudnienia. 

W reakcji na pojawiające się problemy, IZ RPO WŁ 2014-2020 oraz IP oprócz specyficznych środków 

zaradczych mających na celu podniesienie tempa wdrażania w danym Działaniu/Pod. wprowadziły 

szereg usprawnień w skali wdrażania całego Programu m.in.: 

 modyfikacje w ogłaszanych konkursach na podstawie doświadczeń z poprzednich naborów; 

 zmiany i uproszczenia kryteriów wyboru projektów w oparciu o dotychczasowe doświadczenia we 

wdrażaniu; 

 modyfikacje wniosku o dofinansowanie w sposób ułatwiający jego wypełnienie, redukcji liczby 

załączników, uproszczeniu języka regulaminu; 
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 możliwości korekt oczywistych omyłek pisarskich w dowolnym momencie weryfikacji wniosku; 

 utworzenie listy rezerwowej zidentyfikowanych projektów w ramach ZIT, a w przypadku uwolnienia 

części alokacji szybka procedura wzywania do złożenia wniosków o dofinansowanie; 

 cykliczna, uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców aktualizacja Strategii ZIT - 

identyfikacja nowych projektów w ramach listy podstawowej i rezerwowej; 

 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie aktualnych konkursów; 

 organizacja szkoleń dla beneficjentów (cyklicznie w terminach konkursów) oraz prowadzeniu 

indywidualnych konsultacji na każdym etapie realizacji projektu; 

 realizacja badań ewaluacyjnych celem identyfikacji barier i formułowanie rekomendacji 

usprawniających wdrażanie Programu; 

 bieżący monitoringu projektów; 

 renegocjacja Programu, w ramach których urealniono wartości wskaźników postępu rzeczowego 

i finansowego oraz wprowadzono ułatwienia odnośnie wdrażania Programu. 
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b) Ocena tego, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich 

realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych 

przypadkach) 

 

Cel n+3  na 2018 r. został zrealizowany już we wrześniu 2018 r. 

W przypadku 37 (spośród 38 wskazanych w Ramach Wykonania) wskaźników postępu rzeczowego 

i finansowego na koniec 2018 r. osiągnięto poziom równy lub wyższy niż 100% (analizę wskaźników 

stanowi Tabela nr 5 - Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach 

wykonania). 

Celu pośredniego nie osiągnął jedynie wskaźnik finansowy w ramach Osi priorytetowej I - Badania, 

rozwój i komercjalizacja wiedzy, ze względu przede wszystkim na jego przeszacowanie na etapie 

programowania, brak wymaganego prawodawstwa, jak również problemy po stronie beneficjentów. 

Szczegółowa analiza problemów i podjętych środków zaradczych w zakresie w/w wskaźnika znajduje się 

w rozdz.17. Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania — Ramy Wykonania. 
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7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

 

Streszczenie treści rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania należy opublikować i przekazać jako 

oddzielny plik w postaci załącznika do rocznego i końcowego sprawozdania z wdrażania. 

 

Możesz przesłać/znaleźć streszczenie podawane do wiadomości publicznej w menu Ogólne > Dokumenty 

aplikacji SFC2014. 



 

PL 196 PL 

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

 

I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 

ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w 

ramach programu finansowanego z EFSI 

1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument 

finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI  

II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-

ych) instrument finansowy w ramach osi 

priorytetowej lub środka 

EFRR 

3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w 

art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu 

finansowego 

03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i 

średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w 

odniesieniu do EFRROW) oraz sektora 

rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do 

EFMR) 

3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w 

umowie o finansowaniu z poszczególnych celów 

tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) 

100 514 493,14 

4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego 

4.1. Numer CCI każdego innego programu 

finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do 

instrumentu finansowego 

 

30. Data ukończenia oceny ex ante 2014-12-18 

31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 

31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub 

wyznaczenia? 

Tak 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrumenty finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności 

instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 

Polska, Łódź 

7. Rozwiązania wdrożeniowe 

7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie 

Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez 

Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z 

wkładów pochodzących z programu finansowanego z 

EFSI 

 

7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego 

ustanowionego na poziomie Unii 

 

7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie 

krajowym, regionalnym, transnarodowym lub 

transgranicznym, zarządzany przez instytucję 

zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym 

mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów 

Powierzenie zadań wdrożeniowych 
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pochodzących z programu finansowanego z EFSI na 

podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 

7.3. Financial instrument combining financial 

contribution from MA with EIB financial products 

under European Fund for Strategic Investment in 

accordance with Article 39a, referred to in Article 

38(1)(c) 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Fundusz funduszy 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z 

art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. b)): rachunek 

powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 

wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej 

lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o 

których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 

ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 a) istniejący 

lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się 

wdrażaniem instrumentów finansowych; b) podmiot, 

któremu powierzono zadanie wdrożeniowe lub c) 

instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca 

zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i 

gwarancji) 

A publicly-owned bank or institution 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżer 

Funduszu Funduszy 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności (nazwa państwa i miejscowości) 

podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego 

instrument finansowy: udzielenie zamówienia 

publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 

wdrażającego instrument finansowy 

1. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 akapit 

pierwszy lit. b) pkt. ii Rozporządzenia 

Ogólnego i art. 12 Dyrektywy Zamówieniowej, 

nawiązanie współpracy o charakterze 

publiczno-publicznym. 2. Pośrednicy Finansowi 

wybierani są w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą PZP. 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

2016-11-18 
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IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz 

instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie 

(art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

(w EUR) 

118 252 344,87 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 100 514 493,14 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 100 514 493,14 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 

(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych 

na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

60 103 060,02 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 51 087 601,01 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 51 087 601,01 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 

krajowego (w EUR) 

9 015 459,01 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

publicznego (w EUR) 

0,00 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

prywatnego (w EUR) 

9 015 459,01 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych 

na rzecz instrumentu finansowego w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 

(w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 

EUR) 

1 760 830,96 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 989 999,33 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 

EUR) 

770 831,63 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w 

instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 

wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji 

wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 

2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal 

funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego 

Tak 
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32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował 

na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu 

finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z 

art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 

lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z 

EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

736 274,65 

37. Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które 

zostały zwrócone do instrumentów finansowych i 

które można przypisać do EFSI 

0,00 

37.1. w tym kwoty wypłacone na preferencyjne 

wynagrodzenie inwestorów prywatnych działających 

zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy 

zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do 

instrumentu finansowego lub którzy współfinansują 

inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w 

EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 

poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the 

nominal amount of the ESI Funds contribution to the 

financial instrument resulting from negative interest, 

if such losses occur despite active treasury 

management by the bodies implementing financial 

instruments (in EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach 

instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w 

EUR) 

17 737 851,73 

38.1A. Contributions under EIB financial product 

committed in the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

9 015 459,01 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 9 015 459,01 

38.2A. Contribution under EIB financial product paid 

to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) 

(in EUR) 

 



 

PL 200 PL 

 

 

 

 

I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 

ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w 

ramach programu finansowanego z EFSI 

1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument 

finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI  

IV - Gospodarka niskoemisyjna 

2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-

ych) instrument finansowy w ramach osi 

priorytetowej lub środka 

EFRR 

3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w 

art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu 

finansowego 

04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę 

niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w 

umowie o finansowaniu z poszczególnych celów 

tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) 

21 507 347,80 

4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego 

4.1. Numer CCI każdego innego programu 

finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do 

instrumentu finansowego 

 

30. Data ukończenia oceny ex ante 2014-12-18 

31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 

31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub 

wyznaczenia? 

Tak 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrumenty finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności 

instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 

Polska, Łódź 

7. Rozwiązania wdrożeniowe 

7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie 

Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez 

Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z 

wkładów pochodzących z programu finansowanego z 

EFSI 

 

7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego 

ustanowionego na poziomie Unii 
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7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie 

krajowym, regionalnym, transnarodowym lub 

transgranicznym, zarządzany przez instytucję 

zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym 

mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów 

pochodzących z programu finansowanego z EFSI na 

podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 

Powierzenie zadań wdrożeniowych 

7.3. Financial instrument combining financial 

contribution from MA with EIB financial products 

under European Fund for Strategic Investment in 

accordance with Article 39a, referred to in Article 

38(1)(c) 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Fundusz funduszy 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z 

art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. b)): rachunek 

powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 

wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej 

lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o 

których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 

ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 a) istniejący 

lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się 

wdrażaniem instrumentów finansowych; b) podmiot, 

któremu powierzono zadanie wdrożeniowe lub c) 

instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca 

zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i 

gwarancji) 

A publicly-owned bank or institution 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżer 

Funduszu Funduszy 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności (nazwa państwa i miejscowości) 

podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego 

instrument finansowy: udzielenie zamówienia 

publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 

wdrażającego instrument finansowy 

1. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 akapit 

pierwszy lit. b) pkt. ii Rozporządzenia 

Ogólnego i art. 12 Dyrektywy Zamówieniowej, 

nawiązanie współpracy o charakterze 

publiczno-publicznym. 2. Pośrednicy Finansowi 
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wybierani są w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą PZP. 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

2016-11-18 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz 

instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie 

(art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

(w EUR) 

25 302 762,17 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 21 507 347,80 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 21 507 347,80 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 

(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych 

na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

6 325 690,54 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 5 376 836,95 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 5 376 836,95 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 

krajowego (w EUR) 

948 853,59 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

publicznego (w EUR) 

 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

prywatnego (w EUR) 

948 853,59 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych 

na rzecz instrumentu finansowego w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 

(w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 

EUR) 

208 571,08 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 203 140,94 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 

EUR) 

5 430,14 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w 

instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 

wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 
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VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji 

wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 

2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal 

funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował 

na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu 

finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z 

art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 

lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z 

EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

168 105,37 

37. Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które 

zostały zwrócone do instrumentów finansowych i 

które można przypisać do EFSI 

0,00 

37.1. w tym kwoty wypłacone na preferencyjne 

wynagrodzenie inwestorów prywatnych działających 

zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy 

zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do 

instrumentu finansowego lub którzy współfinansują 

inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w 

EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 

poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the 

nominal amount of the ESI Funds contribution to the 

financial instrument resulting from negative interest, 

if such losses occur despite active treasury 

management by the bodies implementing financial 

instruments (in EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach 

instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w 

EUR) 

3 795 414,38 

38.1A. Contributions under EIB financial product 

committed in the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

948 853,59 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 
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38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 948 853,59 

38.2A. Contribution under EIB financial product paid 

to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) 

(in EUR) 

 

 

I. Określenie programu i priorytetu lub środka, z których udzielane jest wsparcie z EFSI (art. 46 

ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

1. Osie priorytetowe lub środki wspierające instrument finansowy, w tym fundusz funduszy, w 

ramach programu finansowanego z EFSI 

1.1. Oś priorytetowa wspierająca instrument 

finansowy w ramach programu finansowanego z EFSI  

VIII - Zatrudnienie 

2. Nazwa funduszu (funduszy) EFSI wspierającego(-

ych) instrument finansowy w ramach osi 

priorytetowej lub środka 

EFS 

3. Cel(-e) tematyczny(-e), o którym(-ych) mowa w 

art. 9 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013, wspierany(-e) z instrumentu 

finansowego 

08 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości 

zatrudnienia oraz mobilności pracowników 

3.1. Kwota finansowania z EFSI zaangażowana w 

umowie o finansowaniu z poszczególnych celów 

tematycznych wybranych w polu 3 (fakultatywnie) 

6 843 247,03 

4. Inne programy finansowane z EFSI, z których pochodzą wkłady do instrumentu finansowego 

4.1. Numer CCI każdego innego programu 

finansowanego z EFSI, z którego pochodzą wkłady do 

instrumentu finansowego 

 

30. Data ukończenia oceny ex ante 2014-12-18 

31. Wybór podmiotów wdrażających instrument finansowy 

31.1. Czy rozpoczęto już proces wyboru lub 

wyznaczenia? 

Tak 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrumenty finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności 

instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 

Polska, Łódź 

7. Rozwiązania wdrożeniowe 

7.1. Instrumenty finansowe ustanowione na poziomie 

Unii, zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez 

Komisję, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wspierane z 

wkładów pochodzących z programu finansowanego z 

EFSI 

 

7.1.1. Nazwa instrumentu finansowego 

ustanowionego na poziomie Unii 

 

7.2. Instrument finansowy ustanowiony na poziomie 

krajowym, regionalnym, transnarodowym lub 

Powierzenie zadań wdrożeniowych 
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transgranicznym, zarządzany przez instytucję 

zarządzającą lub na jej odpowiedzialność, o którym 

mowa w art. 38 ust. 1 lit. b), wspierany z wkładów 

pochodzących z programu finansowanego z EFSI na 

podstawie art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 

7.3. Financial instrument combining financial 

contribution from MA with EIB financial products 

under European Fund for Strategic Investment in 

accordance with Article 39a, referred to in Article 

38(1)(c) 

 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Fundusz funduszy 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie z 

art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(wyłącznie w przypadku instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. b)): rachunek 

powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 

wdrażającego oraz w imieniu instytucji zarządzającej 

lub oddzielny blok finansowy w ramach instytucji 

finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o 

których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 38 

ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 a) istniejący 

lub nowo utworzony podmiot prawny zajmujący się 

wdrażaniem instrumentów finansowych; b) podmiot, 

któremu powierzono zadanie wdrożeniowe lub c) 

instytucja zarządzająca bezpośrednio podejmująca 

zadania wdrożeniowe (tylko w przypadku pożyczek i 

gwarancji) 

A publicly-owned bank or institution 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżer 

Funduszu Funduszy 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności (nazwa państwa i miejscowości) 

podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego 

instrument finansowy: udzielenie zamówienia 

publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 

wdrażającego instrument finansowy 

1. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 akapit 

pierwszy lit. b) pkt. ii Rozporządzenia 

Ogólnego i art. 12 Dyrektywy Zamówieniowej, 

nawiązanie współpracy o charakterze 

publiczno-publicznym. 2. Pośrednicy Finansowi 

wybierani są w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą PZP. 
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13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

2016-11-18 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz 

instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie 

(art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

(w EUR) 

8 050 878,74 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 6 843 247,03 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 

(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 6 843 247,03 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu wypłaconych 

na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

2 012 719,69 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 1 710 811,76 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR)  

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 1 710 811,76 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 

krajowego (w EUR) 

301 907,93 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

publicznego (w EUR) 

0,00 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

prywatnego (w EUR) 

301 907,93 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych 

na rzecz instrumentu finansowego w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI) 

(w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 

EUR) 

90 248,64 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 64 636,23 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 

EUR) 

25 612,41 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w 

instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 

wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji 

wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 

2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
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32. Informacja o tym, czy instrument finansowy nadal 

funkcjonował na koniec roku sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował 

na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu 

finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z 

art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 

lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności z 

EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

49 408,01 

37. Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które 

zostały zwrócone do instrumentów finansowych i 

które można przypisać do EFSI 

0,00 

37.1. w tym kwoty wypłacone na preferencyjne 

wynagrodzenie inwestorów prywatnych działających 

zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, którzy 

zapewniają środki odpowiadające wsparciu z EFSI do 

instrumentu finansowego lub którzy współfinansują 

inwestycję na poziomie ostatecznych odbiorców (w 

EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 

poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the 

nominal amount of the ESI Funds contribution to the 

financial instrument resulting from negative interest, 

if such losses occur despite active treasury 

management by the bodies implementing financial 

instruments (in EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach 

instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy (w 

EUR) 

1 207 631,71 

38.1A. Contributions under EIB financial product 

committed in the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

301 907,93 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 301 907,93 
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38.2A. Contribution under EIB financial product paid 

to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) 

(in EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrumenty finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego - OP II 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności instrumentu finansowego (nazwa 

państwa i miasta) 

Polska, Łódź 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa 

łódzkiego 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. 

tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające 

standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, 

gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie 

połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 



 

PL 209 PL 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone 

mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 

SEC/2011/1134 final 

Tak 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem 

finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 

finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, 

dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 

7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego 

zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. 

b)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji 

zarządzającej lub oddzielny blok finansowy 

w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o 

których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 

38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 a) 

istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny 

zajmujący się wdrażaniem instrumentów 

finansowych; b) podmiot, któremu powierzono 

zadanie wdrożeniowe lub c) instytucja zarządzająca 

bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe 

(tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) 

A publicly-owned bank or institution 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżer 

Funduszu Funduszy 

11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności (nazwa państwa i miejscowości) 

podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego 

instrument finansowy: udzielenie zamówienia 

publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 

wdrażającego instrument finansowy 

1. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 akapit 

pierwszy lit. b) pkt. ii Rozporządzenia Ogólnego i 

art. 12 Dyrektywy Zamówieniowej, nawiązanie 

współpracy o charakterze publiczno-publicznym. 
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2. Pośrednicy Finansowi wybierani są w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 

PZP. 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

2016-11-18 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz 

instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie 

(art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

(w EUR) 

118 252 344,87 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 100 514 493,14 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 100 514 493,14 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 

(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

60 103 060,02 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 51 087 601,01 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 51 087 601,01 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 

krajowego (w EUR) 

9 015 459,01 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 

finansowania publicznego (w EUR) 

0,00 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 

finansowania prywatnego (w EUR) 

9 015 459,01 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych 

na rzecz instrumentu finansowego w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

(YEI) (w EUR) 

 

17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 

EUR) 

1 760 830,96 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 989 999,33 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 

EUR) 

770 831,63 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za 

zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 

sprawozdania końcowego) (w EUR) 
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19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub 

dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 

EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na 

inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 

odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 

sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości 

w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 

wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz 

ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów 

gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i 

priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 2/RPLD/2217/2017/V/DIF/032 

(SOCWP/FRGK II) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

2 421 609,00 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

2 031 648,57 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

2 418 629,25 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

2 031 648,57 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 2 031 648,57 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

386 980,68 
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27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

71 

28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

71 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

71 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 71 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 63 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze 

zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

389 960,43 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 389 960,43 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

1,13 
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quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 

kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 2/RPLD/2217/2017/I/DIF/030 (BGK w 

roli Pośrednika Finansowego) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

687 768,57 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

577 996,48 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

687 627,59 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

577 878,06 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 577 878,06 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

109 749,53 

27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

12 

28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

12 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

12 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 
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29.2. w tym MŚP 12 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 12 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze 

zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

109 772,09 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 109 772,09 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

1,12 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 

kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 2/RPLD/2217/2017/III/DIF/017 

(KSWP) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

8 952 698,31 
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quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

7 322 640,69 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

8 730 355,08 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

7 257 342,15 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 7 257 342,15 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

1 473 012,93 

27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

110 

28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

108 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

108 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 108 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 77 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze 

zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

0,00 
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przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

1 630 057,62 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 1 630 057,62 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

1,16 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 

kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 2/RPLD/8617/2017/0/DIF/018 (ŁARR) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

10 128 554,48 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

7 696 754,44 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

9 154 692,76 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

7 618 740,25 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 7 618 740,25 
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25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

1 535 952,51 

27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

143 

28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

137 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

137 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 137 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 107 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze 

zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

2 431 800,04 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 2 431 800,04 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 
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39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

1,24 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 

kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 2/RPLD/2217/2017/II/DIF/031 

(SOCWP/FRGK I) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

3 641 675,92 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

2 901 886,05 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

3 477 977,55 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

2 901 886,05 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 2 901 886,05 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

576 091,50 

27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

99 
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28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

99 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

99 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 99 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 87 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze 

zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

739 789,88 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 739 789,88 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

1,18 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 
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kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji 

wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 

2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy 

nadal funkcjonował na koniec roku 

sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował 

na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu 

finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z 

art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 

lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności 

z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

736 274,65 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego 

przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku 

sprawozdawczego (w EUR) 

1 873 589,85 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 1 727 155,38 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 146 434,47 

37. Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które 

zostały zwrócone do instrumentów finansowych i 

które można przypisać do EFSI 

0,00 

37.1. w tym kwoty wypłacone na preferencyjne 

wynagrodzenie inwestorów prywatnych 

działających zgodnie z zasadą gospodarki 

rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające 

wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub 

którzy współfinansują inwestycję na poziomie 

ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 

poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the 

nominal amount of the ESI Funds contribution to 

the financial instrument resulting from negative 

interest, if such losses occur despite active treasury 

management by the bodies implementing financial 

instruments (in EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach 

instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

17 737 851,73 
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z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

(w EUR) 

38.1A. Contributions under EIB financial product 

committed in the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

9 015 459,01 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 9 015 459,01 

38.2A. Contribution under EIB financial product 

paid to FI (only for the instruments under Article 

38(1)(c)) (in EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 

46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

CO03 - Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

finansowe inne niż dotacje 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 298,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

415,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

CO01 - Inwestycje produkcyjne: liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 298,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

415,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

CO07 - Inwestycje produkcyjne: inwestycje 

prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 116 976 111,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

25 637 911,37 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrumenty finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego - OP IV 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności instrumentu finansowego (nazwa 

państwa i miasta) 

Polska, Łódź 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 
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8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa 

łódzkiego 

8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. 

tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające 

standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, 

gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie 

połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Tak 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone 

mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 

SEC/2011/1134 final 

Nie 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem 

finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach 

instrumentu finansowego: dotacja, dotacja na spłatę 

odsetek, dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z 

art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego 

zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013 (wyłącznie w przypadku instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. 

b)): rachunek powierniczy otwarty w imieniu 

podmiotu wdrażającego oraz w imieniu instytucji 

zarządzającej lub oddzielny blok finansowy 

w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o 

których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 

38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 a) 

istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny 

zajmujący się wdrażaniem instrumentów 

finansowych; b) podmiot, któremu powierzono 

zadanie wdrożeniowe lub c) instytucja zarządzająca 

bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe 

(tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) 

A publicly-owned bank or institution 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżer 

Funduszu Funduszy 
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11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności (nazwa państwa i miejscowości) 

podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

Polska, Warszawa 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego 

instrument finansowy: udzielenie zamówienia 

publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 

wdrażającego instrument finansowy 

1. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 akapit 

pierwszy lit. b) pkt. ii Rozporządzenia Ogólnego i 

art. 12 Dyrektywy Zamówieniowej, nawiązanie 

współpracy o charakterze publiczno-publicznym. 

2. Pośrednicy Finansowi wybierani są w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 

PZP. 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

2016-11-18 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz 

instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie 

(art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

(w EUR) 

25 302 762,17 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 21 507 347,80 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie) 21 507 347,80 

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 

(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

6 325 690,54 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 5 376 836,95 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR) 5 376 836,95 

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR)  

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 

krajowego (w EUR) 

948 853,59 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego 

finansowania publicznego (w EUR) 

0,00 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego 

finansowania prywatnego (w EUR) 

948 853,59 

16. Łączna kwota wkładów z programu 

wpłacanych na rzecz instrumentu finansowego w 

ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych (YEI) (w EUR) 
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17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 

EUR) 

208 571,08 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 203 140,94 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 

EUR) 

5 430,14 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat 

za zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 

wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub 

dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 

EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na 

inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 

odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 

sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości 

w instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 

wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz 

ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów 

gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i 

priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka Termomodernizacyjna  

2/RPLD/10317/2018/II/DIF/075 (ŁARR) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

858 032,91 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

703 586,99 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

560 735,00 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

459 802,70 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 459 802,70 
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25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

100 932,30 

27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

8 

28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

6 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

6 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 0 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

6 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

wspólnoty mieszkaniowe 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze 

zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

154 445,92 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 154 445,92 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 
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39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

1,25 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 

kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka Termomodernizacyjna  

2/RPLD/10317/2018/II/DIF/075 (ALIOR) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

137 610,33 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

91 740,22 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

114 675,27 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w 

EUR) 

91 740,22 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR) 91 740,22 

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

25.1.3. w tym EFS (w EUR)  

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

22 935,05 

27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

1 
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28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

1 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

1 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 0 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 0 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

1 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

wspólnoty mieszkaniowe 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze 

zwłoką w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

45 870,11 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 45 870,11 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 

39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

1,40 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 
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kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji 

wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 

2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy 

nadal funkcjonował na koniec roku 

sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował 

na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu 

finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z 

art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 

lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności 

z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

168 105,37 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego 

przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku 

sprawozdawczego (w EUR) 

1 877,14 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 1 731,07 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 146,07 

37. Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które 

zostały zwrócone do instrumentów finansowych i 

które można przypisać do EFSI 

0,00 

37.1. w tym kwoty wypłacone na preferencyjne 

wynagrodzenie inwestorów prywatnych 

działających zgodnie z zasadą gospodarki 

rynkowej, którzy zapewniają środki odpowiadające 

wsparciu z EFSI do instrumentu finansowego lub 

którzy współfinansują inwestycję na poziomie 

ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 

poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the 

nominal amount of the ESI Funds contribution to 

the financial instrument resulting from negative 

interest, if such losses occur despite active treasury 

management by the bodies implementing financial 

instruments (in EUR) 

 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach 

instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

3 795 414,38 
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z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

(w EUR) 

38.1A. Contributions under EIB financial product 

committed in the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

948 853,59 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 948 853,59 

38.2A. Contribution under EIB financial product 

paid to FI (only for the instruments under Article 

38(1)(c)) (in EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 

46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

CO34 - Redukcja emisji gazów cieplarnianych: 

szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych  

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 15 298,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

0,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

CO31 - Efektywność energetyczna: liczba 

gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 

energii 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 1 400,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

0,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

32 - Liczba zmodernizowanych energetycznie 

budynków 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 63,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

0,00 

 

II. Opis instrumentu finansowego i rozwiązania wdrożeniowe (art. 46 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

5. Nazwa instrumentu finansowego Instrumenty finansowe dla rozwoju 

województwa łódzkiego - OP VIII 

6. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia działalności 

instrumentu finansowego (nazwa państwa i miasta) 

Polska, Łódź 

8. Rodzaj instrumentu finansowego Poszczególny fundusz funduszu funduszy 

8.2. Powiązany fundusz funduszy Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa 

łódzkiego 
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8.1. Instrumenty specjalnie zaprojektowane (ang. 

tailor-made) lub instrumenty finansowe spełniające 

standardowe warunki, tj. gotowe instrumenty 

Instrument specjalnie zaprojektowany 

9. Rodzaj produktów zapewnianych przez instrument finansowy: pożyczki, mikropożyczki, 

gwarancje, inwestycje kapitałowe lub quasi-kapitałowe, inny produkt finansowy lub inne wsparcie 

połączone w ramach instrumentu finansowego zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia (UE) 

nr 1303/2013 

9.0.1.  Pożyczki (≥ EUR 25 000) Nie 

9.0.2. Mikropożyczki (< EUR 25 000 i udzielone 

mikroprzedsiębiorstwom) zgodnie z 

SEC/2011/1134 final 

Tak 

9.0.3. Gwarancje Nie 

9.0.4. Inwestycje kapitałowe Nie 

9.0.5. Inwestycja quasi-kapitałowa Nie 

9.0.6. Inne produkty finansowe Nie 

9.0.7. Inne wsparcie połączone z instrumentem 

finansowym 

Nie 

9.1. Opis innego produktu finansowego  

9.2. Inne wsparcie połączone w ramach instrumentu 

finansowego: dotacja, dotacja na spłatę odsetek, 

dotacja na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 37 ust. 

7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 

10. Status prawny instrumentu finansowego zgodnie 

z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(wyłącznie w przypadku instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 38 ust. 4 lit. b)): 

rachunek powierniczy otwarty w imieniu podmiotu 

wdrażającego oraz w imieniu instytucji 

zarządzającej lub oddzielny blok finansowy 

w ramach instytucji finansowej 

Oddzielny blok finansowy 

III. Określenie podmiotu wdrażającego instrument finansowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

lit. a), art. 38 ust. 4 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, oraz pośrednicy finansowi, o 

których mowa w art. 38 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (art. 46 ust. 2 lit. c) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. Podmiot wdrażający instrument finansowy 

11.1. Rodzaj podmiotu wdrażającego zgodnie z art. 

38 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 a) 

istniejący lub nowo utworzony podmiot prawny 

zajmujący się wdrażaniem instrumentów 

finansowych; b) podmiot, któremu powierzono 

zadanie wdrożeniowe lub c) instytucja zarządzająca 

bezpośrednio podejmująca zadania wdrożeniowe 

(tylko w przypadku pożyczek i gwarancji) 

A publicly-owned bank or institution 

11.1.1. Nazwa podmiotu wdrażającego instrument 

finansowy 

Bank Gospodarstwa Krajowego - Menadżer 

Funduszu Funduszy 
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11.1.2. Oficjalny adres/miejsce prowadzenia 

działalności (nazwa państwa i miejscowości) 

podmiotu wdrażającego instrument finansowy 

 

12. Procedura wyboru podmiotu wdrażającego 

instrument finansowy: udzielenie zamówienia 

publicznego; inna procedura 

Pozostałe 

12.1. Opis innej procedury wyboru podmiotu 

wdrażającego instrument finansowy 

1. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 akapit 

pierwszy lit. b) pkt. ii Rozporządzenia Ogólnego i 

art. 12 Dyrektywy Zamówieniowej, nawiązanie 

współpracy o charakterze publiczno-publicznym. 

2. Pośrednicy Finansowi wybierani są w trybie 

przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą 

PZP. 

13. Data podpisania umowy o finansowaniu z 

podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

2016-11-18 

IV. Łączna kwota wkładów z programu, w podziale na priorytety lub środki, wypłacona na rzecz 

instrumentu finansowego oraz poniesione koszty zarządzania lub uiszczone opłaty za zarządzanie 

(art. 46 ust. 2 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

14. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

(w EUR) 

8 050 878,74 

14.1. w tym wkłady z EFSI (w EUR) 6 843 247,03 

14.1.1. w tym EFRR (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR) 

(fakultatywnie) 

 

14.1.3. w tym EFS (w EUR) (fakultatywnie) 6 843 247,03 

14.1.4. w tym EFRROW (w EUR) (fakultatywnie)  

14.1.5. w tym EFMR (w EUR) (fakultatywnie)  

15. Łączna kwota wkładów z programu 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

2 012 719,69 

15.1. w tym kwoty wkładów z EFSI (w EUR) 1 710 811,76 

15.1.1. w tym EFRR (w EUR)  

15.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  

15.1.3. w tym EFS (w EUR) 1 710 811,76 

15.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

15.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

15.2. w tym łączna kwota współfinansowania 

krajowego (w EUR) 

301 907,93 

15.2.1. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

publicznego (w EUR) 

0,00 

15.2.2. w tym łączna kwota krajowego finansowania 

prywatnego (w EUR) 

301 907,93 

16. Łączna kwota wkładów z programu wpłacanych 

na rzecz instrumentu finansowego w ramach 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

(YEI) (w EUR) 
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17. Łączna kwota kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie wypłacona z wkładów z programu (w 

EUR) 

90 248,64 

17.1. w tym wynagrodzenie podstawowe (w EUR) 64 636,23 

17.2. w tym wynagrodzenie oparte na wynikach (w 

EUR) 

25 612,41 

18. Skapitalizowane koszty zarządzania lub opłat za 

zarządzanie zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 

sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

19. Skapitalizowane dotacje na spłatę odsetek lub 

dotacje na opłaty gwarancyjne zgodnie z art. 42 

ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

(dotyczy wyłącznie sprawozdania końcowego) (w 

EUR) 

 

20. Kwota wkładów z programu przeznaczonych na 

inwestycje kontynuacyjne na rzecz ostatecznych 

odbiorców zgodnie z art. 42 ust. 3 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013 (dotyczy wyłącznie 

sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

21. Wkłady w postaci gruntów lub nieruchomości w 

instrument finansowy zgodnie z art. 37 ust. 10 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (dotyczy 

wyłącznie sprawozdania końcowego) (w EUR) 

 

V. Łączna kwota wsparcia wypłacona ostatecznym odbiorcom lub na wsparcie na rzecz 

ostatecznych odbiorców lub zaangażowanego przez instrument finansowy w ramach umów 

gwarancyjnych na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców, w podziale na programy i 

priorytety lub środki EFSI (art. 46 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

22. Nazwa produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Mikropożyczka 2/RPLD/4217/2017/0/DPE/041 

(PFP) 

22.1. Rodzaj produktu finansowego oferowanego 

przez instrument finansowy 

Pożyczka 

24. Łączna kwota wkładów z programu 

zaangażowanych w ramach tej pożyczki, umów 

gwarancyjnych, umów o produkty kapitałowe, 

quasi-kapitałowe lub inne produkty finansowe z 

ostatecznymi odbiorcami (w EUR) 

768 504,93 

24.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 596 456,69 

25. Łączna kwota wkładów z programu wypłacona 

ostatecznym odbiorcom w formie tej pożyczki, 

mikropożyczek, kapitału lub innych produktów lub 

w przypadku gwarancji przeznaczona na pożyczki 

wypłacone ostatecznym odbiorcom, według 

produktów (w EUR) 

725 185,67 

25.1. w tym łączna kwota wkładów z EFSI (w EUR) 562 731,33 

25.1.1. w tym EFRR (w EUR)  

25.1.2. w tym Fundusz Spójności (w EUR)  
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25.1.3. w tym EFS (w EUR) 562 731,33 

25.1.4. w tym EFRROW (w EUR)  

25.1.5. w tym EFMR (w EUR)  

25.2. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania publicznego (w EUR) 

 

25.3. w tym łączna kwota krajowego 

współfinansowania prywatnego (w EUR) 

162 454,34 

27. Liczba umów pożyczki/umów 

gwarancyjnych/umów o produkty kapitałowe lub 

quasi-kapitałowe/umów o inne produkty finansowe 

podpisanych z ostatecznymi odbiorcami, według 

produktów 

56 

28. Liczba inwestycji w formie 

pożyczki/gwarancji/kapitału lub quasi-

kapitału/innych produktów finansowych 

dokonanych u ostatecznych odbiorców, według 

produktów 

56 

29. Liczba odbiorców finansowych wspieranych za 

pomocą produktu finansowego 

56 

29.1. w tym duże przedsiębiorstwa 0 

29.2. w tym MŚP 56 

29.2.1. w tym mikroprzedsiębiorstwa 56 

29.3. w tym osoby fizyczne 0 

29.4. w tym inny rodzaj wspieranych ostatecznych 

odbiorców 

0 

29.4.1. opis innego rodzaju wspieranych 

ostatecznych odbiorców 

 

33. Łączna liczba wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia, lub łączna liczba gwarancji 

udzielonych i wykorzystanych w związku ze zwłoką 

w spłacie pożyczki 

0 

34. Łączna kwota wypłaconych pożyczek, których 

spłata się opóźnia (w EUR), lub łączna kwota 

przeznaczona na gwarancje udzielone i 

wykorzystane w związku ze zwłoką w spłacie 

pożyczki (w EUR) 

0,00 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.3. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

uruchomionych na poziomie ostatecznych 

odbiorców (w EUR) 

172 048,24 

38.3.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.3.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 172 048,24 

38.3A. Contribution under EIB financial product 

mobilised at the level of final recipient (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

39. Spodziewany i osiągnięty efekt dźwigni w odniesieniu do umowy o finansowaniu 
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39.1. Spodziewany efekt dźwigni w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego w 

odniesieniu do umowy o finansowaniu, według 

produktów 

 

39.2. Osiągnięty efekt dźwigni na koniec roku 

sprawozdawczego w przypadku 

pożyczki/gwarancji/inwestycji kapitałowej lub 

quasi-kapitałowej/innego produktu finansowego, 

według produktów  

1,19 

39.3. Inwestycje uruchomione przez instrumenty 

finansowe EFSI dla pożyczki/gwarancji/inwestycji 

kapitałowej lub quasi-kapitałowej, według 

produktów (fakultatywnie) 

 

VI. Funkcjonowanie instrumentu finansowego, w tym postęp w ustanawianiu i wyborze instytucji 

wdrażających instrument finansowy (w tym instytucji wdrażającej fundusz funduszy) (art. 46 ust. 

2 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

32. Informacja o tym, czy instrument finansowy 

nadal funkcjonował na koniec roku 

sprawozdawczego 

Tak 

32.1. Jeżeli instrument finansowy nie funkcjonował 

na koniec roku sprawozdawczego, data likwidacji 

 

VII. Odsetki oraz inne zyski generowane ze wsparcia udzielanego z EFSI na rzecz instrumentu 

finansowego, środki programu zwrócone do instrumentów finansowych z inwestycji, zgodnie z 

art. 43 i 44, oraz wartość inwestycji kapitałowych w odniesieniu do poprzednich lat (art. 46 ust. 2 

lit. g) i i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

35. Odsetki oraz inne zyski generowane z płatności 

z EFSI na rzecz instrumentu finansowego (w EUR) 

49 408,01 

36. Kwoty zwrócone do instrumentu finansowego 

przypisane do wsparcia z EFSI do końca roku 

sprawozdawczego (w EUR) 

20 773,54 

36.1. w tym zwroty kapitału (w EUR) 20 228,15 

36.2. w tym zyski oraz inne dochody (w EUR) 545,39 

37. Kwoty zasobów ponownie wykorzystane, które 

zostały zwrócone do instrumentów finansowych i 

które można przypisać do EFSI 

0,00 

37.1. w tym kwoty wypłacone na preferencyjne 

wynagrodzenie inwestorów prywatnych 

działających zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej, 

którzy zapewniają środki odpowiadające wsparciu z 

EFSI do instrumentu finansowego lub którzy 

współfinansują inwestycję na poziomie 

ostatecznych odbiorców (w EUR) 

0,00 

37.2. w tym kwoty wypłacone na refundację 

poniesionych kosztów zarządzania i opłat za 

zarządzanie instrumentem finansowym (w EUR) 

0,00 

37.3. out of which amounts to cover losses in the 

nominal amount of the ESI Funds contribution to the 
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financial instrument resulting from negative 

interest, if such losses occur despite active treasury 

management by the bodies implementing financial 

instruments (in EUR) 

VIII. Postępy w osiąganiu spodziewanego efektu dźwigni z inwestycji dokonywanych w ramach 

instrumentu finansowego oraz wartość inwestycji i uczestnictwa (art. 46 ust. 2 lit. h) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

38. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, pozyskanych przez instrument finansowy (EUR) 

38.1. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

zaangażowanych w ramach umowy o finansowaniu 

z podmiotem wdrażającym instrument finansowy 

(w EUR) 

1 207 631,71 

38.1A. Contributions under EIB financial product 

committed in the funding agreement with the body 

implementing the financial instrument (only for the 

instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR) 

 

38.2. Łączna kwota innych wkładów, poza EFSI, 

wypłaconych na rzecz instrumentu finansowego (w 

EUR) 

301 907,93 

38.2.1. w tym wkłady publiczne (w EUR) 0,00 

38.2.2. w tym wkłady prywatne (w EUR) 301 907,93 

38.2A. Contribution under EIB financial product 

paid to FI (only for the instruments under Article 

38(1)(c)) (in EUR) 

 

IX. Wkład instrumentu finansowego w osiąganie wskaźników danego priorytetu lub środka (art. 

46 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

CO01 - bezrobotni, w tym długotrwale 

bezrobotni 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 551,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

56,00 

41. Wskaźnik produktu (kod i nazwa), w który 

wkład wnosi instrument finansowy 

11 - Liczba osób pozostających bez pracy, które 

skorzystały z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie 

41.1. Wartość docelowa wskaźnika produktu 591,00 

41.2. Wartość osiągnięta przez instrument 

finansowy w odniesieniu do wartości docelowej 

wskaźnika produktu 

56,00 
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9. OPCJONALNIE W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA, KTÓRE ZOSTANIE ZŁOŻONE W 2016 R.; NIE DOTYCZY INNYCH SPRAWOZDAŃ PODSTAWOWYCH: 

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH 

 

Tabela 14: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych 
Ogólne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin Odpowiedzialne podmioty Działanie ukończone w terminie Spełnione kryteria Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań Uwagi 

 

 

 

Tabela 15: Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych 
Ogólne warunki wstępne Niespełnione kryteria Podjęte działania Termin Odpowiedzialne podmioty Działanie ukończone w terminie Spełnione kryteria Przewidywany termin pełnego wdrożenia pozostałych działań Uwagi 
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10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (ART. 101 LIT. H) 

I ART. 111 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

10.1. Duże projekty 

 

Tabela 12: Duże projekty 
Projekt CCI Status 

dużego 

projektu 

Inwestycje 

ogółem 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne 

Planowana data powiadomienia / 

planowana data przedłożenia 

projektu 

Data udzielenia zgody / 

zatwierdzenia przez Komisję w 

sposób dorozumiany 

Planowane rozpoczęcie 

wdrażania (rok, kwartał) 

Planowana data 

zakończenia 

Oś priorytetowa/ 

priorytety 

inwestycyjne 

Aktualny stan realizacji – postęp finansowy (% wydatków 

poświadczonych Komisji w porównaniu z całkowitymi kosztami 

kwalifikowalnymi) 

Aktualny stan realizacji – postęp fizyczny 

w odniesieniu do głównego etapu 

wdrażania projektu 

Główne 

produkty 

Data podpisania pierwszej 

umowy na wykonanie prac 

Uwagi 
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Napotkane znaczące problemy w realizacji dużych projektów oraz wprowadzone środki zaradcze 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nie 

zidentyfikowano dużych projektów. 

 

 

Wszelkie zmiany planowane w wykazie dużych projektów w programie operacyjnym 

 

 

 

10.2. Wspólne plany działania 

 

Postępy we wdrażaniu poszczególnych etapów wspólnych planów działania 

 

Nie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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Tabela 13: Wspólne plany działania 

 
Tytuł wspólnego 

planu działania 

CCI Etap wdrażania 

wspólnego planu 

działania 

Całkowite koszty 

kwalifikowalne 

Całkowite 

wsparcie 

publiczne 

Wkład PO do wdrażania 

wspólnego planu działania 

Oś 

priorytetowa 

Rodzaj wspólnego 

planu działania 

[Planowane] 

przedłożenie Komisji 

[Planowane] 

rozpoczęcie wdrażania 

[Planowane] 

zakończenie 

Główne produkty 

i rezultaty 

Całkowite wydatki 

kwalifikowalne poświadczone 

Komisji 

Uwagi 
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Napotkane znaczące problemy oraz wprowadzone środki zaradcze 

 

Nie dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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CZĘŚĆ B 

SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W LATACH 2017, 2019 ORAZ KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z 

WDRAŻANIA (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

11.1. Informacje zawarte w części A i osiąganie celów programu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

 

Oś priorytetowa I - Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy  

 

Działania realizowane w OP I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy wynikają przede wszystkim z 

potrzeby poprawienia stanu infrastruktury badawczej, poprzez wzrost nakładów w celu zmiany struktury 

badań prowadzonych przez sektor nauki w kierunku ich dostosowania do warunków rynkowych. 

Wsparcie kierowane jest również na rozwój infrastruktury badawczo- rozwojowej, w celu wzrostu 

aktywności przedsiębiorstw. 

W ramach w/w OP realizowane są 2 cele szczegółowe przypisane poszczególnym priorytetom 

inwestycyjnym, a odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. 

PI 1a realizuje cel szczegółowy: Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Zakres 

wsparcia dotyczy strategicznej, publicznej infrastruktury badawczej, zgodnej z regionalnymi 

specjalizacjami określonymi na podstawie RSI LORIS 2030. 

Wg stanu na 31.12.2018 r. w ramach Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji realizacja 

wskaźników nie osiągnęła wartości dodatnich biorąc pod uwagę wnioski o płatność końcową. Jednakże 

wartości wynikające z podpisanych umów dla wskaźników: Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 

publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju - 10,22 mln EUR, Liczba jednostek 

naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R - 7 szt. przekroczą wartości docelowe 

powyżej 100%, a w przypadku wskaźnika Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej - 120,31 (ekwiwalent pełnego czasu pracy) - 93%. Ze względu na planowane 

ogłoszenie w I i III kw. 2019 r. dwóch konkursów w ramach przedmiotowego Działania, wartość 

wskaźników jeszcze się zwiększy.  

Z analizy danych za 2016 r. wartość procentowa wskaźnika Nakłady na działalność B+R w relacji do 

PKB ogółem w regionie wynosi 0,62 przy założonej wartości docelowej 1,67. Wskaźnik stanowi główny 

miernik z zakresu statystyki działalności badawczo-rozwojowej, charakteryzujący konkurencyjność i 

poziom gospodarki opartej na wiedzy. Biorąc pod uwagę osiągniętą wartość wskaźnika, województwo 

łódzkie klasyfikuje się na siódmym miejscu w Polsce (dane za 2016 r. z bazy STRATEG). Dane nt. 

wskaźnika z poprzednich lat przedstawiają wartości niższe od wartości bazowej (0,79%). Dane dotyczące 

wskaźnika rezultatu strategicznego za 2017 i 2018 r. będą dostępne odpowiednio w IV kwartale 2019 r. 

oraz w IV kwartale 2020 r.  

PI 1b realizuje cel szczegółowy: Zwiększona aktywność badawczo rozwojowa przedsiębiorstw. 

Interwencja przeznaczona jest na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo-

rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz projekty badawczo-rozwojowe 

przedsiębiorstw. 

Wg stanu na 31.12.2018 r. w ramach Działania I.2  Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje 

osiągnięto następujące efekty rzeczowe: 19 przedsiębiorstw otrzymało wparcie i dotacje, natomiast 

inwestycje prywatne uzupełniające wparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniosły 4,29 mln EUR. 

Adekwatnie jak w przypadku Działania I.1, szacowane wartości z umów są znacznie wyższe 

I w przypadku przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie i dotacje wynoszą 84 szt., a dla inwestycji 

prywatnych uzupełniających wparcie publiczne dla przedsiębiorstw - 32,15 mln EUR, co wskazuje na 
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realizacje wartości docelowej na poziomie blisko 50%. W następnych okresach sprawozdawczych 

wartość w/w wskaźników może zanotować wzrost ze względu na zakończenie w styczniu 2019 r. 

konkursu dla Poddziałania I.2.2 oraz planowanego rozpoczęcia w I, II i III kwartale 2019 r. kolejnych 

naborów dla projektów, które będą realizować w/w wskaźniki.  

Wskaźnik rezultatu strategicznego Nakłady sektora przedsiębiorstw na działalność B+R w relacji do PKB 

wynosi 0,30% (2016 r.). Wskaźnik prezentuje sumę nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność 

badawczą i rozwojową przez jednostki prowadzące tę działalność, należące do sektora przedsiębiorstw, 

w relacji do PKB. Z analizy danych za 2016 r. (STRATEG) województwo łódzkie znajduje się na ósmym 

miejscu w Polsce, biorąc pod uwagę w/w nakłady na B+R. Na obecnym etapie wyznaczona wartość 

docelowa, która wynosi 0,24% została przekroczona. Wartość dla wskaźnika Stopa inwestycji w sektorze 

prywatnym (nakłady brutto na środki trwałe w sektorze prywatnym jako % PKB) wynosi 9,91% (2016 r.). 

Wyższa wartość wskaźnika oznacza relatywnie większe inwestycje w majątek trwały. Obecnie notuje się 

trend spadkowy przy założonej wartości docelowej 13,20%. 

W 2018 r. IZ RPO WŁ 2014-2020 zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena trafności 

wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020” w którym m.in. poddano ocenie wdrażanie 

Poddziałań: I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw oraz I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw. Głównym 

celem badania była weryfikacja założeń wsparcia sfery B+R w województwie łódzkim, 

z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń z wdrażania RPO WŁ 2014-2020. Analiza przedstawia 

trudności we wdrażaniu I OP, główne z nich to:  

Działanie I.1: 

 opóźnienie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 

maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu 

przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań 

naukowych lub prac rozwojowych; 

 wydłużona procedura uzyskiwania dofinansowania niegospodarczej części projektów ze 

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

W celu efektywniejszego wdrażania zaproponowano następujące rekomendacje: 

 przeprowadzenie kolejnych naborów wniosków oraz włączenie kolejnych projektów do 

Kontraktu Terytorialnego; 

 opracowanie prostszego schematu wsparcia projektów rozwoju infrastruktury B+R w 

jednostkach badawczych w następnej perspektywie finansowej (2021-2027). 

Działanie I.2.: 

 małe zainteresowanie konkursami; 

 niska świadomość firm nt. istotności działalności badawczo-rozwojowej; 

 konkurencja w postaci naborów realizowanych przez MIiR, Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju (NCBiR), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP); 

 ograniczenie zakresu wsparcia tylko do projektów wpisujących się/oddziaływujących na 

regionalne inteligentne specjalizacje. 

Sformułowano następujące rekomendacje, w szczególności: 

 wzrost intensyfikacji działań informacyjno-promocyjnych; 

 zaoferowanie w Poddziałaniu I.2.1 i I.2.2 możliwości sfinansowania inwestycji w infrastrukturę 

B+R w oparciu o pomoc de minimis, a w przypadku Poddziałania I.2.2 dodatkowo o regionalną 

pomoc inwestycyjną; 

 uproszczenie katalogu kryteriów punktowych w przypadku schematów bonowych; 

 umożliwienie ubiegania się o wsparcie projektom, które nie wpisują się ani nie oddziałują na 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) – trwają ustalenia dotyczące sposobu jej wdrażania; 
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 zwiększenie intensywności wsparcia w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę B+R, a także 

ujednolicenie intensywności wsparcia w przypadku projektów badawczo-rozwojowych w nowej 

perspektywie finansowej 2021-2027. 

Zasadność rekomendacji zostanie rozważona przez IZ RPO WŁ 2014-2020 oraz IP-COP w toku dalszej 

realizacji. 

Również w 2018 r. IZ RPO WŁ 2014-2020 zleciło przeprowadzenie istotnego z punktu wdrażania 

Programu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-

2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów Ram i rezerwy wykonania. Badanie 

wskazuje, iż potencjał absorpcyjny dla Działania I.1 jest ograniczony proceduralnie do projektów, które 

znalazły się na liście projektów kwalifikujących się do wsparcia wpisanych do Kontraktu Terytorialnego 

dla Województwa Łódzkiego. W przypadku Działania I.2 potencjał ten ograniczony jest poprzez niskie 

zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców. Z uwagi na niski potencjał absorpcyjny w w/w OP, 

w tym nieosiągnięcie celu pośredniego wskaźnika finansowego, zarekomendowano przeniesienie części 

środków z uwzględnieniem ring fencingów do OP II, w której postęp wdrażania jest satysfakcjonujący. 

Szczegółowe informacje nt. problemów w ramach OP I mające znaczący wpływ na opóźniania 

w realizacji RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w pkt 17 Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu 

i podjęte działania – Ramy Wykonania. 
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Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  

 

W ramach OP II Innowacyjna konkurencyjna gospodarka wsparcie skierowane jest na inwestycje 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, poprawy konkurencyjność sektora MŚP, podniesienia 

innowacyjności firm oraz efektywne wsparcie MŚP przez instytucje otoczenia biznesu (IOB). 

W ramach w/w OP realizowane są 3 cele szczegółowe przypisane poszczególnym priorytetom 

inwestycyjnym, a odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. 

PI 3a realizuje cel szczegółowy RPO WŁ 2014-2020: Lepsze warunki dla rozwoju MŚP. 

Zakres wsparcia obejmuje rozwój otoczenia biznesu poprzez budowę regionalnego systemu innowacji 

stymulującego dostęp przedsiębiorstw do informacji, doradztwa i zaplecza technicznego w celu realizacji 

komercyjnych pomysłów, jak również dostosowanie otoczenia gospodarczego do potrzeb potencjalnych 

inwestorów poprzez przygotowanie i dostosowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Wg stanu na 31.12.2018 r. w ramach Pod. II.1.1 Tereny inwestycyjne realizacja wskaźnika Powierzchnia 

przygotowanych terenów inwestycyjnych wynosi 13,25 ha, natomiast z uwagi iż nie upłynął termin 

obligujący do wykazania przewidzianej wartości wskaźnika rezultatu dane dot. Liczby inwestycji 

zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych zostaną podane w kolejnych 

sprawozdaniach rocznych. Niemniej jednak, na postawie podpisanych umów wartość wskaźnika wynosi 

29 szt. Ze względu na planowane ogłoszenie w I i III kw. 2019 r. kolejnych konkursów w ramach Pod., 

wartość wskaźników ulegnie zwiększeniu. 

W 2018 r. IZ RPO WŁ 2014-2020 zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Wsparcie terenów 

inwestycyjnych w województwie łódzkim – warunki powodzenia inwestycji i optymalizacja systemu 

wdrażania Pod. II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020.” Przedmiotem badania była ocena 

trafności wsparcia oraz skuteczność działań przewidzianych w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie 

priorytetu inwestycyjnego 3a. Badanie wykazało, że podstawowym powodem zniechęcającym do 

aplikowania o środki są dla JST niektórez kryteriów formalnych oraz wskaźników, których wartość 

należy zadeklarować na etapie składania wniosku. Jako najtrudniejsza w realizacji postrzegana jest 

efektywność projektu (konieczność wykazania konkretnych firm zainteresowanych ulokowaniem 

inwestycji na terenach - już na etapie aplikowania o środki). Pozostałe czynniki ograniczające 

zainteresowanie: brak własnych terenów inwestycyjnych, brak funduszy na zakup działek, brak 

zainteresowania ze strony MŚP, brak możliwości pozyskania dofinansowania do budowy drogi 

dojazdowej do terenu inwestycyjnego. 

Sformułowano następujące rekomendacje: 

 złagodzenie, bądź zmniejszenie wagi wybranych kryteriów; 

 informowanie JST o możliwości pozyskania dofinansowania budowy dróg dojazdowych do 

terenów inwestycyjnych z innych środków RPO WŁ 2014-2020; 

 rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów Pod. II.1.1. o MŚP. 

Rekomendacje zostaną wzięte pod uwagę w toku dalszej realizacji wdrażania Pod. 

Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że dotychczasowy postęp wdrażania, planowane do 

ogłoszenia konkursy oraz zainteresowanie JST dają szansę na osiągnięcie założonych celów. 

W przypadku wskaźnika produktu: Liczba nowych i ulepszonych usług świadczonych przez instytucje 

otoczenia biznesu, jego realizacja na podstawie wniosków o płatność końcową wynosi 4 szt. Jednak na 

podstawie analizy podpisanych umów, planuje się osiągnąć wartość 23 szt. Wartość wskaźnika 

w kolejnych latach może ulec zwiększeniu ze względu na przeprowadzenie w I kw., II kw. oraz w III kw. 

2019 r. naborów w zakresie profesjonalizacji usług biznesowych. 

W 2018 r. przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. „Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach 

RPO WŁ 2014-2020”, w którym m.in. poddano ocenie wdrażanie Pod.: II.1.2 Profesjonalizacja usług 
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biznesowych. Z analizy badania wynika, że instrument wsparcia, polegający na udzieleniu dotacji 

przedsiębiorcy, który następnie poszukuje wykonawcy usługi na rynku cieszył się znikomym 

zainteresowaniem przedsiębiorców ze względu m.in. na: 

 niski popyt na usługi doradcze wśród MŚP wynikający z braku świadomości potrzeby korzystania 

z takich usług; 

 krótki okres realizacji (12 mies. od złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz niską skalę wsparcia 

(maksymalna wartość dofinansowania – 25 tys. zł); 

 koszty administracyjne związane z aplikowaniem, (konieczność zastosowania procedury 

konkurencyjności przy wyłonieniu wykonawcy usługi); 

 atrakcyjniejszy instrument oferowany przez PARP (Działanie 2.3.1. PO IR); 

 małą ilość IOB oraz niski potencjał w zakresie kadry doradczej i potencjał finansowy, który ma 

wpływ na zdolność do zgromadzenia środków na wkład własny. 

W celu efektywniejszego wdrażania zaproponowano następujące rekomendacje do wdrożenia: 

 ogłoszenie konkursu na wsparcie doradcze w formule operatora grantów – bonów na doradztwo; 

 zwiększenie mnożnika wiążącego koszt usługi doradczej z kosztem wdrożenia; 

 wpisanie do regulaminu konkursu informacji o możliwości finansowania doradztwa w części 

możliwość większej zaliczki w schemacie wsparcia z funduszem grantowym. 

Ich zasadność zostanie rozważona przez IZ RPO WŁ 2014 -2020 oraz IP – COP w toku dalszej realizacji 

Pod. 

PI 3b realizuje cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego MŚP. 

Interwencja ukierunkowana jest na wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej 

przedsiębiorstw, mające na celu w szczególności opracowanie i wdrażanie nowych modeli 

biznesowych  w celu wsparcia ekspansji na nowe rynki zbytu (np. badania rynku krajów spoza UE, 

dostosowanie strategii produktu lub usługi do danego rynku, demonstrowanie technologii, przygotowanie 

i rozwój strategii internacjonalizacji, otwieranie nowych kanałów biznesowych dla ułatwienia sprzedaży 

zagranicznej, uczestnictwo w targach, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa, strategia wejścia na 

rynki globalne). Powyższe działania przyczyniają się do wsparcia przedsiębiorstw poszukujących 

nowych rynków zbytu w zakresie dostosowania do nich swojej oferty, bądź stworzenia i wdrożenia 

nowego modelu biznesowego, umożlwiającego internacjonalizację gospodarczą. Wg stanu na 31.12.2018 

r. osiągnięto następujące efekty rzeczowe : 89 przedsiębiorstw otrzymało wparcie/dotacje, 

18 przedsiębiorstw wprowadziło zmiany organizacyjno-procesowe. Inwestycje prywatne uzupełniające 

wparcie publiczne dla przedsiębiorstw wyniosły 0,97 mln EUR. W następnych okresach 

sprawozdawczych wartość w/w wskaźników może zanotować wzrost ze względu na rozpoczęcie w II 

i IV kw. 2019 r. kolejnych naborów dla inwestycji, które będą realizować w/w wskaźniki. 

Do końca 2018 r. zrealizowano 47 kontraktów handlowych zagranicznych przez przedsiębiorstwa 

wsparte w zakresie internacjonalizacji. Zgodnie z zawartymi umowami planuje się zrealizować jeszcze 

832 kontrakty handlowe, co pozwoli na zrealizowanie wartości  docelowej na 2023 r. w ponad 196%. 

W listopadzie 2019 r. zaplanowano rozpoczęcie konkursu w ramach Pod. II.2.1 Modele biznesowe MŚP 

dla typów projektów realizujących przedmiotowy wskaźnik, a w grudniu 2019 r. konkurs w Pod. II.2.2 

Promocja gospodarcza regionu. 

Z danych przekazanych przez Izbę Celną wynika, że wartość eksportu w regionie w 2018 r. wyniosła 

8 598 018 173 PLN. Pośrednio przyczyniły się do tego projekty realizowane w ramach Działania II.2 

Internacjonalizacja przedsiębiorstw, w wyniku których poprzez udział w imprezach o charakterze 

targowo-wystawienniczym nawiązano korzystne kontrakty handlowe, które przyczyniły się do wzrostu 

eksportu w regionie. 

PI 3c realizuje cel szczegółowy: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 
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Wsparcie w ramach PI 3c ma na celu pobudzenia zaangażowania środków prywatnych w celu realizacji 

innowacyjnych inwestycji przez MŚP, które przyczyniają się do podwyższenia konkurencyjności oraz 

rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim. 

Wsparcie realizowane jest w formie dotacji na rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje, które 

prowadzą do rozbudowy MŚP, zmiany procesu produkcyjnego, świadczenia usług lub przemian 

organizacyjnych, a także wzrost zatrudnia, które ma wpływ na rozwój firmy. Środki finansowe w ramach 

PI 3C są również ukierunkowane na wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez 

rozwój instrumentów finansowych (funduszy pożyczkowych i poręczeniowych). 

Wg stanu na 31.12.2018 r. zanotowano znaczny wzrost wskaźników w stosunku do 2017 r. 

467 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie, w tym 52 przedsiębiorstwa otrzymały dotacje, a 415 wparcie 

finansowe inne niż dotacje. 50 przedsiębiorstw w wyniku realizacji projektów wprowadziło produkty 

nowe dla rynku, a 51 -  produkty nowe dla firmy. W kolejnych latach na podstawie wartości szacowanych 

z podpisanych umów, wartość wskaźników znacząco wzrośnie. 

W wyniku realizacji inwestycji dofinansowanych z RPO WŁ 2014-2020 wzrost zatrudnienia we 

wspieranych przedsiębiorstwach wynosił 121,43 (ekwiwalent pełnego czasu pracy). 

Dane dot. wskaźników rezultatu strategicznego za 2018 r. będą dostępne w II połowie 2019 r. Z analizy 

danych za 2017 r. wynika, że 16% przedsiębiorstw przemysłowych i 9,4% przedsiębiorstw z sektora usług 

w ogóle przedsiębiorstw wprowadziło innowacje. 

W Pod. II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP dzięki wsparciu instrumentów finansowych, wartość 

inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw inne niż dotacje wynosiła 

25,64 mln EUR. 

Postęp realizacji celów szczegółowych określonych dla PI, ze szczególnym uwzględnieniem Ram 

Wykonania ustalonych na poziomie OP II prezentuje Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego 

RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów Ram i rezerwy 

wykonania. Badanie potwierdziło, że realizacja celów pośrednich wskaźników Ram Wykonania dla OP 

II jest niezagrożona pomimo niskiego zainteresowania konkursami odnośnie wparcia terenów 

inwestycyjnych i IOB. Analiza dotychczasowych naborów, wysokości kontraktacji w poszczególnych 

poddziałaniach oraz odpowiedzi uczestników badań potwierdzają istnienie potencjału absorpcyjnego w 

ramach Działania II.2. oraz II.3. 

Ze względu na nieosiągnięcie celu pośredniego wskaźnika finansowego w OP I zarekomendowano 

przeniesienie części środków, z uwzględnieniem ring fencingów do OP II, gdzie postęp wdrażania, 

potencjał absorpcyjny i zidentyfikowane potrzeby są zadawalające, co pozwala na pełną absorpcję 

środków. 
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Oś priorytetowa III - Transport  

 

Działania realizowane w ramach OP III Transport ukierunkowane są przede wszystkim na zwiększenie 

dostępności transportowej oraz promocję proekologicznych rozwiązań transportowych. W ramach tej 

OP realizowane są 4 cele szczegółowe przypisane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym,  

a odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników.  

 

W ramach celu szczegółowego Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego dla działań w PI 4e, 

do końca 2018 r. zakontraktowano środki pozwalające za na zakup 116 szt. jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej, co stanowi 86,57% 

wartości docelowej wskaźnika określonej na 2023 r.,  przy czym na koniec 2018 r. rozliczono zakup 33 

pojazdów. Bardziej wydajna integracja systemu komunikacji zbiorowej ma pozytywnie wpłynąć na 

zmianę społecznego przyzwyczajenia do korzystania z transportu prywatnego. Realizacja Działania 3.1 

Niskoemisyjny transport miejski jest również odpowiedzią na społeczną potrzebę ograniczenia hałasu 

ulicznego i zatłoczenia motoryzacyjnego poprzez wyprowadzenie indywidualnego ruchu 

samochodowego z centrum miast. Pomimo zabiegów mających zapewnić szeroki dostęp do 

niskoemisyjnego taboru autobusowego (łącznie ze zwiększeniem alokacji w przedmiotowym zakresie), 

po notowanym kilkuletnim wzroście wartości wskaźnika rezultatu strategicznego Przewozy pasażerów 

komunikacją miejską w przeliczeniu na 1 mieszkańca obszarów miejskich, w 2017 r. odnotowano jego 

najniższy od 2013 r. poziom rzędu 148 osób. Transport miejski okazał się mniej konkurencyjny w 

stosunku do transportu samochodowego. Być może przyczyny należy upatrywać w rosnącej liczbie 

utrudnień spowodowanych rozległymi inwestycjami drogowymi, jak również wprowadzeniem w 

kwietniu 2017 r. zupełnie nowej siatki połączeń komunikacji miejskiej w Łodzi.  Dodatkowo raport 

badania ewaluacyjnego mid-term wskazuje, iż przyczyną spadku wskaźnika był znaczący spadek 

przewozów komunikacją miejską, spowodowany najprawdopodobniej zamykaniem linii komunikacji 

międzymiastowej. Zdaniem autorów raportu dotychczasowa dynamika wskaźnika oraz skala 

prowadzonych inwestycji transportowych w miastach województwa pozwala sądzić, iż wartość 

docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta.   

 

 

 W ramach celu Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym przewidywana jest 

modernizacja i przebudowa 125,70 km dróg, co już w obecnym okresie sprawozdawczym stanowi 

144,46% wartości docelowej, przy czym zakończono realizację odcinków dróg o długości 50,56 km 

(dane z SL2014 na podstawie ostatnich wniosków o płatność końcową). Interwencje Programu 

odpowiadają na wyzwanie niewystarczającego zintegrowania  sieci drugorzędnych doprowadzających 

ruch do sieci podstawowej w ramach systemu transportowego. Realizowane inwestycje odpowiedzieć 

też mają na problem złego stanu dróg oraz niewystarczających parametrów dróg regionalnych (w tym 

parametrów bezpieczeństwa) oraz niską dostępność drogową miast subregionalnych i pozostałych miast 

pełniących rolę lokalnych rynków pracy. W logice interwencji założono, iż wsparcie obszarów o 

najniższej dostępności transportowej poprawi dostępność transportową województwa i umożliwi rozwój 

powiązań społeczno-gospodarczych w regionie, wpłynie korzystnie na poprawę dostępu do rynku 

pracy, edukacji i usług społecznych, także dla mieszkańców obszarów wiejskich. Przewidziany do 

realizacji zakres wsparcia cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród beneficjentów, a 

pojawiające się efekty realizacji poszczególnych projektów znajdują swoje odzwierciedlenie w 

systematycznie rosnącej od kilku lat wielkości wskaźnika rezultatu strategicznego WDDT II (wskaźnik 

drogowej dostępności transportowej), który osiągnął już poziom 41,83 (przy założonej na rok 2023 

wielkości 50,64).  
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W przypadku PI 7c, brak kontraktacji jakichkolwiek środków (po przeprowadzeniu 2 naborów nie 

wyłoniono do dofinansowania żadnego projektu) uniemożliwia analizę stopnia realizacji celu 

szczegółowego Wzrost aktywności multimodalnych terminali przeładunkowych oraz centrów 

logistycznych w regionie, a także strategicznego wskaźnika rezultatu  Wielkość ładunków obsłużonych 

w terminalach intermodalnych (TEU). 

 

Celem wsparcia projektów w ramach PI 7d jest zwiększenie dostępności transportowej województwa 

łódzkiego w ruchu kolejowym. Interwencja odpowiedzieć ma na wyzwanie połączenia sieci kolejowej o 

znaczeniu regionalnym z magistralnymi liniami kolejowymi o znaczeniu krajowym i 

międzynarodowym. Wdrażanie PI 7d odpowiada na zdiagnozowany problem złego stanu technicznego 

sieci, niedostatecznej jakości infrastruktury służącej obsłudze pasażerów oraz niezadowalającego stanu 

technicznego taboru. Oczekiwanym efektem wsparcia jest poprawa stanu technicznego infrastruktury, 

podniesienie jakości usług, przystosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i osób z ograniczoną możliwością poruszania się oraz poprawa bezpieczeństwa i 

komfortu podróżowania skutkujące zwiększeniem udziału kolei w przewozie osób.  

Na potrzeby realizacji celu Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu kolejowym, do 

końca 2018 r. zakontraktowano środki na zakup 14 szt. pojazdów kolejowych, co stanowi 175% 

zaplanowanej wartości docelowej. W przypadku PI 7d  nie zakończono realizacji żadnego projektu, 

jednak z analizy złożonych wniosków o płatność częściową wiadomo, że zakupiono 4 z 14 

planowanych pojazdów. Z uwagi na wzrost wartości projektów i problemy związane z zapewnieniem 

finansowania inwestycji, opóźnienia w ich realizacji, nie zakontraktowano jeszcze środków 

przewidzianych na wsparcie przebudowy i modernizacji linii kolejowych. Sytuacja stosunkowo 

niskiego poziomu wdrażania przedmiotowego priorytetu uniemożliwia analizę stopnia realizacji celu 

szczegółowego pod kątem wartości strategicznego wskaźnika rezultatu WDDT II (wskaźnik kolejowej 

dostępności transportowej). 

 

Badanie ewaluacyjne badające wpływ inwestycji transportowych finansowanych w ramach RPO WŁ 

2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego, pozwalające na przedstawienie 

wniosków z analizy stopnia realizacji poszczególnych celów szczegółowych pod kątem osiągnięcia 

wartości przypisanych do nich strategicznych wskaźników rezultatu, będzie realizowane w 2020 i 2021 

r. 
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Oś priorytetowa IV - Gospodarka niskoemisyjna  

 

Działania realizowane w OP IV Gospodarka niskoemisyjna ukierunkowane są przede wszystkim na 

zmniejszenie emisyjności i zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. W ramach tej OP 

realizowane są 3 cele szczegółowe przypisane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym,  

a odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników.  

W zakresie wsparcia projektów w ramach PI 4a zaplanowana interwencja odpowiada na zidentyfikowane 

w regionie potrzeby związane z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez 

dywersyfikację źródeł energii. Wykorzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii ma 

przyczynić się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń pyłowych do 

atmosfery, pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Podjęte działania sprzyjają także realizacji 

zobowiązań nałożonych na Polskę w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego oraz Strategii Europa 

2020 (udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej ma wynieść 15% w 2020 r.).  W 

ramach celu szczegółowego Zwiększona produkcja energii ze źródeł odnawialnych dla działań 

realizowanych w PI 4a, do końca 2018 r. zakontraktowano środki umożliwiające powstanie 1 235 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE (96,18% przewidzianej do osiągnięcia wartości 

docelowej). Przy czym do końca 2018 rozliczono projekty obejmujące 174 jednostki wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE. Choć z końcowych wniosków o płatność wynika, że są to 174 instalacje, biorąc pod 

uwagę częściowo zakończone projekty, wielkość jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 

wzrasta do poziomu 390 szt. Przewidziany zakres wsparcia cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 

beneficjentów, a efekty realizacji poszczególnych projektów znajdują swoje odzwierciedlenie w 

systematycznie rosnącej od kilku lat wielkości wskaźnika rezultatu strategicznego Udział produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem, który osiągnął już poziom 4,3% 

(przy założonej na rok 2023 wielkości 4,7%). Wpierana w tym zakresie infrastruktura niewątpliwie 

systematycznie wpływa pozytywnie na osiągany rok rocznie wzrost powyższego wskaźniku rezultatu 

strategicznego. Z treści raportu ewaluacji mid-term wynika, iż dotychczasowa dynamika wskaźnika oraz 

stale rosnący trend rozwoju OZE w Polsce i województwie łódzkim pozwala przypuszczać, iż wartość 

docelowa zostanie osiągnięta, konieczne jest jednak dalsze wspieranie inwestycji związanych z 

wykorzystaniem odnawianych źródeł energii (obecna wartość wskaźnika jest jedną z najniższych w 

Polsce).  

W ramach PI 4c na potrzeby realizacji celu szczegółowego Poprawiona efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego, zakontraktowano środki na 

modernizację energetyczną 582 szt. budynków co stanowi 147,71% zaplanowanej na rok 2023 wartości 

wskaźnika Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.). Zakładana interwencja ma 

odpowiadać na problem niskiej efektywności energetycznej w budynkach publicznych oraz 

wielorodzinnych mieszkalnych, związanej ze złym stanem technicznym miejskiej zabudowy. W efekcie 

przeprowadzonych przedsięwzięć powinno obniżyć się zużycie nośników i paliw ze źródeł 

nieodnawialnych, co przełoży się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Do końca roku 2018 zakończono w przedmiotowym zakresie realizację 98 projektów. Mimo to wskaźnik 

rezultatu strategicznego dla PI 4c  Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe (GJ), wbrew 

pierwotnym założeniom w niewielkim stopniu wzrasta, osiągając w 2017 roku wartość 16 421 611 GJ. 

Jako że na wartość tę wpływa duża ilość różnorodnych czynników, a także fakt zakończenia tylko części 

realizowanych projektów, rezultaty interwencji w przedmiotowym zakresie mogą jak do tej pory mieć 

niewielki wpływ na analizowane zjawisko. Raport ewaluacji mid-term wskazuje również na fakt, iż 

wskaźnik podlega wahaniom głównie ze względu na długość i intensywność sezonu grzewczego w 

danych latach. W cieplejszych sezonach grzewczych zapotrzebowanie na energię było niższe (np. rok 

2015), w związku z czym wielkość sprzedaży spadała. Wartość wskaźnika jest jednocześnie uzależniona 
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od liczby budynków, które są w badanym okresie przyłączone lub odłączone od sieci ciepłowniczej. 

Warto nadmienić, że coraz powszechniej podejmowana termomodernizacja budynków (np. z 

zastosowaniem OZE bądź kotłów spełniających wymogi ekoprojektu), ma swoje odzwierciedlenie w 

niższym zapotrzebowaniu na ciepło sieciowe, aczkolwiek likwidacja nieefektywnych ekologicznie źródeł 

ogrzewania wiąże się często ze zwiększaniem wielkości sprzedaży energii cieplnej (z uwagi na 

przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej). Wobec omówionych trendów, osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźnika jest możliwe. 

Interwencja przewidziana w PI 4e w IV OP polega na wsparciu inwestycji związanych nie tylko z 

modernizacją źródeł ciepła, ale również na inwestycjach związanych z oświetleniem publicznym z 

wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych oraz realizacją przedsięwzięć w zakresie budownictwa 

pasywnego. Wszystkie te inwestycje mają wpływ na polepszenie jakości powietrza. 

 W ramach celu szczegółowego Lepsza jakość powietrza na chwilę obecną przewidywana jest budowa aż 

17 budynków pasywnych, co stanowi 425% przewidzianej do osiągnięcia w 2023 r. wartości docelowej. 

Do końca 2018 roku zakończono budowę jedynie 1 budynku. Ponadto zakontraktowano środki na 

wymianę 33 źródeł ciepła (39,29% zaplanowanej na rok 2023 wielkości). Do końca 2018 roku 

zakończono modernizację 17 źródeł ciepła. 

Związany z przedmiotowym zakresem interwencji wskaźnik rezultatu strategicznego Średnie stężenie 

roczne PM10 w aglomeracjach i miastach województwa systematycznie spada osiągając w 2017 r. 

poziom 37 µ/m3 (przy założonej na rok 2023 wielkości 27,6 µ/m3). Zdaniem ewaluatorów ewaluacji 

mid-term z  uwagi na podjęte na szeroką skalę działania związane z wymianą przestarzałych urządzeń 

grzewczych na ekologiczne, a także podejmowane inwestycje w zakresie efektywności energetycznej, 

wskaźnik w perspektywie kilku lat powinien ulec spadkowi, choć osiągniecie wartości założonej w 

Programie może być trudne. Generalnie na koniec 2018 roku uwzględniając ciągle jeszcze nieduży 

stopień zaawansowania realizacji  wyłonionych do dofinansowania w tym zakresie projektów, możemy 

założyć utrzymanie malejącego trendu w poziomie emisji PM10, a nawet dzięki rozpoczęciu wdrażania 

dodatkowego PI 6e dedykowanego wyłącznie modernizacji źródeł ciepła (wprowadzenie dodatkowego 

PI jest efektem renegocjacji Programu),  zwiększenie tempa spadku emisji w tym zakresie. 

W zakresie szczegółowej analizy stopnia realizacji poszczególnych celów szczegółowych pod kątem 

osiągnięcia wartości przypisanych do nich strategicznych wskaźników rezultatu planowana jest realizacja 

ewaluacji  badającej wpływ inwestycji podejmowanych w ramach III i IV osi priorytetowej RPO WŁ 

2014-2020 na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii z OZE, wzrost 

efektywności energetycznej oraz poprawę jakości powietrza w województwie łódzkim. Przedmiotowe 

badanie przewidziane jest do realizacji na  lata 2019-2020. 
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Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne  

 

W ramach wdrażania IX Osi Priorytetowej nie odnotowano niepowodzeń w osiągnięciu wartości 

pośrednich na koniec 2018 r. wskaźników, które zostały osiągnięte w ponad 100%, co potwierdza fakt, 

że podejmowane działania przyczyniają się do realizacji założonych celów. 

Działania podejmowane w IX Osi Priorytetowej nakierowane są na poprawę sytuacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczonych społecznie poprzez działania aktywizacji społeczno-zawodowej, usługi 

społeczne i zdrowotne, a także rozwój sektora ekonomii społecznej. W ramach tej Osi realizowane są 

cztery cele szczegółowe – przypisane działaniom planowanym w PI 9i, PI 9iv i PI 9v. Odzwierciedleniem 

realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. Dane ilościowe i stopień realizacji wartości 

docelowych poszczególnych wskaźników przyczyniających się do realizacji celów szczegółowych 

przedstawione są w załącznikach 2A,2C, 4A i 4B. Poniżej przedstawiono stan realizacji założeń 

programowych wg stanu na 31 grudnia 2018 r. 

W ramach celu szczegółowego „Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym” dla działań w PI 9i od początku wdrażania Programu wsparciem objęto 

7521 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym 2452 osoby 

z niepełnosprawnościami). Analizując stopień realizacji wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie”, można 

stwierdzić, że widoczne jest zdecydowanie wolniejsze tempo wdrażania działań w zakresie aktywizacji 

społeczno-zawodowej w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej (nieco ponad 27% wartości 

docelowej określonej na 2023 r.). Warto jednak zaznaczyć, że osiągnięta wartość wskaźnika w stosunku 

do wartości docelowych założonych we wnioskach o dofinansowanie przez beneficjentów stanowi nieco 

ponad 68% (wartość docelowa wskaźnika wg podpisanych umów – 11052 osoby). Według stanu na dzień 

31.12.2018 r. ponad 15% uczestników wsparcia uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu i ponad 

7% podjęło pracę w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. 

W ramach celu szczegółowego „Poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo 

i wykluczenie społeczne realizowanych w regionie” dla działań w PI 9iv, od początku wdrażania 

Programu wsparciem w postaci usług społecznych świadczonych w ogólnym interesie objęto 7270 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co stanowi prawie 120% wartości docelowej 

wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie” określonej na 2023 r., co jest związane 

z zachodzącymi zmianami w województwie łódzkim, w tym z silnym procesem starzenia się 

społeczeństwa i wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze dla osób starszych. Powyższe świadczy 

o szybszym tempie wdrażania PI 9iv niż PI 9i. Ponadto w wyniku podjętych działań wsparcie uzyskały 

1322 podmioty świadczące usługi społeczne, co stanowi prawie 37,5% wartości docelowej wskaźnika 

rezultatu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu”. 

W ramach drugiego celu szczegółowego określonego dla działań w PI 9iv „Poprawa dostępu do usług 

zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”, od początku wdrażania 

Programu wsparciem w postaci usług zdrowotnych objęto 955 osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, co stanowi prawie 10% wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi 

w interesie ogólnym w programie” określonej na 2023 r. Dotychczas zakończył się jeden z projektów 

realizujących na ten typ operacji, stąd wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba wspartych 

w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu” kształtuje się 

na poziomie niespełna 4%. Warto jednak zaznaczyć, że łączna wartość docelowa założona we wnioskach 

o dofinansowanie przez Beneficjentów stanowi ponad 113% wartości określonej na 2023 r. Ponadto 
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ze względu na początkowy etap wdrażania usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad 

rozwojowych dzieci i ich rehabilitację, dotychczas nie odnotowano żadnych rezultatów interwencji. 

Niemniej jednak łączna planowana liczba dzieci do objęcia programami zdrowotnymi w ramach trzech 

wyłonionych do realizacji projektów stanowi ponad 120% wartości docelowej wskaźnika „Liczba dzieci 

objętych programami zdrowotnymi w programie” określonej na 2023 r. 

W ramach celu szczegółowego „Powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii 

społecznej” dla działań w PI 9v, od początku wdrażania Programu wsparciem objęto 398 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W stosunku do wartości docelowej wskaźnika 

„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” 

określonej na 2023 r. stopień jego realizacji na koniec 2018 r. kształtował się na poziomie ponad 65%. 

W działaniach podejmowanych przez OWES wsparciem objęto również 772 podmioty ekonomii 

społecznej, co stanowi ponad 145% w odniesieniu do wartości docelowej określonej w Programie na 

2023 r. Wynika to z faktu, że sektor ekonomii społecznej cały czas się rozwija i tworzą się nowe Podmioty 

Ekonomii Społecznej. Z drugiej zaś strony, podmioty te najczęściej korzystają ze wsparcia jednorazowo, 

w związku z czym jednostkowy koszt wsparcia jest dużo niższy niż zakładano przy szacowaniu wartości 

docelowej wskaźnika, co umożliwia objęcie wsparciem większej ilości podmiotów. Ponadto w wyniku 

dotychczas udzielonego wsparcia powstało 186 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (w tym 

91 dla osób z niepełnosprawnościami), co stanowi 24% wartości docelowej dla wskaźnika „Liczba miejsc 

pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych” określonej na 2023 r. 

Stopień realizacji wskaźnika rezultatu nr 108 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu (PI 9i) kształtuje się na niskim poziomie 

z uwagi na fakt, iż dla 1 uczestnika można zarejestrować wyłącznie 1 rezultat odnoszący się do jego 

statusu na rynku pracy. W przypadku, gdy w ciągu 4 tygodni osoba bierna zawodowo poszukiwała pracy 

i podjęła ją, odnotowuje się wyłącznie rezultat „wyższej rangi”, tj. podjęcie pracy. Mając na uwadze 

powyższe, osoby bierne zawodowo, które podjęły pracę w ciągu 4 tygodni, nie są wykazywane 

we wskaźniku dot. osób, które poszukiwały pracy po zakończeniu udziału w projekcie (415 osób biernych 

zawodowo podjęło pracę). Gdyby była taka możliwość stopień realizacji wskaźnika wyniósłby ponad 

24%. 

W Osi Priorytetowej IX, tak jak w latach poprzednich, nadal występowało znacznie niższe niż pierwotnie 

zakładano zainteresowanie aplikowaniem o środki gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej. W 2018 r. WUP w Łodzi ogłosił w ramach Poddziałania IX.1.1 jeden konkurs 

dedykowany tylko powiatowym i gminnym samorządowym jednostkom organizacyjnym (PCPR, OPS) 

na programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej na łączną kwotę 

alokacji 7 058 824 EUR, w tym UE 6 000 000 EUR. Konkurs ten był podzielony na 4 rundy, na każdą 

rundę była przeznaczona kwota 1 764 706 EUR, w tym UE 1 500 000 EUR. Łączny okres naboru 

wniosków trwał od 16 kwietnia do 19 listopada 2018 r. Podsumowując, w ramach powyższego konkursu, 

na 200 uprawnionych jednostek o środki aplikowało jedynie 11, zaś łączna wartość złożonych projektów 

stanowi nieco ponad 31 % całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs. 

Ponadto, niskie zainteresowanie aplikowaniem o środki odnotowano w konkursach w ramach 

Poddziałania IX.2.1 na 4 typ operacji tj. rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania 

wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami. 

Jednakże pomimo niskiego zainteresowania potencjalnych Beneficjentów oraz niskiego wykorzystania 

alokacji przeznaczonej na konkurs, nie ma zagrożenia osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 

produktu „Liczba dzieci objętych programami zdrowotnymi w programie”. 

Niższe niż zakładano było również zainteresowanie ogłoszonym w 2018 r. konkursem w ramach 

Poddziałania IX.1.3. 
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W celu zwiększenia skuteczności wdrażania interwencji w ramach OP IX podjęto szereg działań 

zaradczych. Dokonano zmian w kryteriach konkursowych, dopasowywano harmonogram naborów do 

potrzeb wnioskodawców, prowadzono zwiększone działania informacyjne oraz wyrażano zgodę na 

zmiany / wydłużano okresy realizacji poszczególnych projektów. Ponadto dokonano realokacji środków 

w ramach Poddziałań oraz zmiany dotyczącej wskaźników RW - zmniejszono wartość pośrednią 

wskaźników. Planowane jest także przesunięcie ok. 11 mln euro z Działania IX.1 na Działanie IX.2. 

Środek zaradczy w postaci realokacji jest jednym z warunków mających pozytywny wpływ na 

skuteczność interwencji. 

Obecnie prowadzone jest badanie ewaluacyjne dot. OP IX, X i XI pt.: „Szacowanie wskaźnika rezultatu 

długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć 

miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020”, które dopiero wykaże jego 

realizację. 
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Oś priorytetowa V - Ochrona środowiska  

 

Działania realizowane w OP V Ochrona środowiska ukierunkowane są przede wszystkim na 

zmniejszenie wrażliwości regionu na zmiany klimatyczne, jak również zachowanie i ochronę środowiska 

naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.  W ramach tej OP realizowane są 

4 cele szczegółowe przypisane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym, a odzwierciedleniem 

realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. 

Celem działań realizowanych w ramach PI 5b jest poprawa zdolności do adaptacji do zmian klimatu 

poprzez wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (głównie powodzie 

i susze), a w przypadku ich wystąpienia zminimalizowanie ich skutków poprzez poprawę systemowego 

zarządzania ryzykiem. Ponadto w skali całego województwa łódzkiego ważna jest poprawa, bądź 

utrzymanie właściwych stosunków wodnych, z zachowaniem zasad zrównoważonego zarządzania 

zasobami wodnymi i przyrodniczymi. W ramach celu szczegółowego jakim jest zwiększenie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego w regionie, dla działań w PI 5b do końca 

2018 r. zakontraktowano środki pozwalające na zakup 13 szt. samochodów ratowniczo-gaśniczych, co 

stanowi 100% wartości docelowej wskaźnika Liczba zakupionych samochodów ratowniczo gaśniczych 

określonej na 2023 r., wg stanu na koniec 2018 r. wszystkie samochody zostały zakupione a koszty 

zakupu rozliczone (dane z SL2014 na podstawie wniosków o płatność końcową). 

Jeżeli chodzi o analizę stopnia realizacji celu szczegółowego pod kątem osiągniętych wartości wskaźnika 

rezultatu strategicznego, na obecnym etapie wdrażania, gdzie zakończono jedynie projekty polegające na 

podniesieniu sprawności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodów 

ratowniczo-gaśniczych, które dodatkowo nie wiążą się bezpośrednio z przypisanym do PI 5b 

wskaźnikiem Pojemność obiektów małej retencji, brak jest możliwości przeprowadzenia analizy 

w przedmiotowym zakresie. 

Realizacja projektów wspartych w ramach PI 6a ma na celu wzrost masy odpadów poddanych innym niż 

składowanie formom zagospodarowania, co wpłynie znacząco na zachowanie i poprawę jakości 

środowiska naturalnego, jak również na ochronę zasobów naturalnych, ponadto w sposób bezpośredni 

przyczyni się do ograniczenia składowania odpadów w regionie poprzez m.in. ponowne użycie i recykling 

odpadów. 

W PI 6a brak kontraktacji jakichkolwiek środków uniemożliwia analizę stopnia realizacji celu 

szczegółowego Lepsza gospodarka odpadami w województwie łódzkim. Podpisywanie pierwszej umowy 

(do dofinansowania wyłoniono 1 projekt) obejmującej realizację wskaźnika produktu Liczba 

wspartych  zakładów zagospodarowania odpadów (szt.) zaplanowano na II kw. 2019 r. 

Późna kontraktacja jest skutkiem opóźnień na poziomie centralnym związanych z przyjęciem Krajowego 

Planu Gospodarki Odpadami 2022, opóźniających przyjęcie „Planu gospodarki odpadami dla 

województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028”. 

Zakładana w ramach PI 6b interwencja ma być odpowiedzią na potrzebę uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej na obszarze województwa łódzkiego, w ramach której konieczne będzie 

przeprowadzenie prac obejmujących rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

wraz z systemem oczyszczalni ścieków, co w rezultacie przyczyni się do zwiększenia odsetka ludności 

korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych 

oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego. W ramach PI 6b na potrzeby 

realizacji celu Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu  oczyszczania  ścieków  zgodnego 

z dyrektywą  dotyczącą ścieków komunalnych, do końca okresu sprawozdawczego zakontraktowano 

środki na budowę 102,25 km sieci kanalizacyjnej, przy czym nie zakończono jeszcze realizacji żadnego 

projektu. 
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Głównym celem interwencji podejmowanych w ramach PI 6d jest wzmocnienie mechanizmów ochrony 

bioróżnorodności w regionie m.in. poprzez inwestycje w infrastrukturę parków krajobrazowych 

i rezerwatów przyrody oraz tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na terenach miejskich 

i pozamiejskich.  W ramach celu szczegółowego Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności 

w regionie dla działań w PI 6d, od początku wdrażania Programu wsparciem objęto 62 formy ochrony 

przyrody, co stanowi ponad 295,24% wartości docelowej wskaźnika określonej na 2023 r. Z uwagi na 

początkowy etap wdrażania projektów w przedmiotowym zakresie, do końca 2018 roku odnotowano 

realizację przedmiotowego wskaźnika jedynie na poziomie 3 szt. 

Znaczący postęp odnotowano jedynie w przypadku wskaźnika Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu 

uzyskania lepszego statusu ochrony (CO23). Jego wartość docelową wynikającą z zakontraktowanych do 

tej pory środków ustalono na poziomie 4 016,05 ha (co stanowi 730% zaplanowanej na rok 2023 

wartości), przy czym realizacja wg stanu na koniec 2018 roku wyniosła 3 696  ha. 

W przypadku analizy stopnia realizacji celu szczegółowego pod kątem osiągniętych wartości wskaźnika 

rezultatu strategicznego Parki krajobrazowe objęte planami ochrony (%), na obecnym etapie wdrażania 

z uwagi trudności w zakresie powiązania zakończonych do końca 2018 projektów z zakresu ochrony 

przyrody z przedmiotowym wskaźnikiem znajdującym się od kilku lat na niezmienionym poziomie 

71,4%, brak jest możliwości przeprowadzenia analizy w przedmiotowym zakresie. 

Na obecnym etapie wdrażania Programu w zakresie OP V Ochrona środowiska, przy dotychczasowej 

kontraktacji i niewielkiej realizacji, trudno o rzetelną analizę poziomu realizacji założonych celów. 

Badanie ewaluacyjne oceniające efekty wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach 

RPO WŁ 2014-2020, w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju pozwalające na przedstawienie 

wniosków szczegółowej analizy stopnia realizacji poszczególnych celów szczegółowych pod kątem 

osiągnięcia wartości przypisanych do nich strategicznych wskaźników rezultatu będzie realizowane 

w 2022 r.  
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Oś priorytetowa VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu  

 

Działania realizowane w OP VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu ukierunkowane są przede 

wszystkim na zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych, wsparcie 

rozwoju obszarów o specyficznych potrzebach i potencjałach endogenicznych, zmniejszenie poziomu 

ubóstwa. W ramach tej OP realizowane są 3 cele szczegółowe przypisane poszczególnym priorytetom 

inwestycyjnym, a odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. W ramach 

celu szczegółowego „Zwiększona partycypacja w kulturze na terenie województwa łódzkiego” w PI 6c 

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego  

i kulturowego, do końca 2018 r. zakontraktowano środki pozwalające na osiągnięcie wskaźników 

produktu Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem na poziomie 25 szt., co stanowi 125% 

wartości docelowej określonej na 2023 r. oraz wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem na 

poziomie 18 szt., co stanowi 300% wartości docelowej określonej na 2023 r. 

Tak niski stopień realizacji uniemożliwia ocenę bezpośredniego wpływu na realizację celów. 

Szacowana wartość obu wskaźników przekracza wartość docelową, co może wynikać z niewłaściwej 

estymacji potencjału absorpcyjnego potencjalnych beneficjentów. Zgodnie z roboczą wersją Ewaluacji 

mid-term (Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania) wynika to w głównej mierze z braku 

innych zewnętrznych źródeł  finansowania inwestycji w obszarze kultury. W okresie programowania 

2007-2013 w miarę popularnym i łatwo dostępnym źródłem były Programy MKiDN, takie jak: Kultura 

Dostępna, Infrastruktura Domów Kultury, Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, Infrastruktura 

Kultury, Ochrona Zabytków Archeologicznych, Kultura Ludowa i Tradycyjna, Wspieranie Działań 

Muzealnych, Ochrona Zabytków, Edukacja Kulturalna, Edukacja Artystyczna, Regionalne Kolekcje 

Sztuki Współczesnej. W latach 2016-2018 pojawiły się liczne kontrowersje co do kryteriów 

przyznawania dotacji w ramach tych Programów oraz odnotowywano znaczące (do kilku miesięcy) 

opóźnienia w ogłaszaniu konkursów, a następnie ocenie projektów, co w przypadku rocznych projektów, 

których rozliczenie musiało nastąpić najpóźniej w styczniu roku następnego – mogło stanowić czynnik 

wręcz zaporowy. RPO WŁ 2014-2020 stał się w tych okolicznościach praktycznie jedynym źródłem 

wsparcia przedsięwzięć i inwestycji z zakresu kultury. 

Brak jest realizacji wskaźnika Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem, natomiast realizacja 

wskaźnika Liczba instytucji kultury objętych wsparciem wynosi 1 szt., co stanowi 16% wartości 

docelowej. 

Zgodnie z roboczą wersją Ewaluacji mid-term przekroczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost 

oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego 

i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CO09) wynika z braku odpowiednich, 

wiarygodnych danych porównawczych z okresu 2007-2013, a także braku innych porównawczych 

danych rynkowych. Instytucje kultury w Polsce w stosunkowo niewielkim zakresie zamawiają badania 

rynku odnoszące się do ich oferty, brak również odnoszących się do regionu łódzkiego diagnoz, potrzeb 

z zakresu uczestnictwa w kulturze, jak również badań publiczności poszczególnych obiektów i imprez. 

  

W ramach celu szczegółowego „Zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych 

województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej” w PI 8b Wspieranie wzrostu 

gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu 

strategii terytorialnej dla określonych obszarów do końca 2018 r. zakontraktowano środki pozwalające 

na osiągnięcie wskaźników produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie oraz Liczba 

przedsiębiorstw otrzymujących dotacje na poziomie 27 przedsiębiorstw, co stanowi 180% wartości 

docelowej określonej na 2023 r. oraz wskaźnika Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej- 157 
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szt. (436%), Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej- 32 szt., (200%). Również dwukrotnie 

przekroczono szacowaną wartość wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 

(CO08). Zgodnie z roboczą wersją Ewaluacji mid-term czynnikiem determinującym przekroczenie ich 

zakładanych wartości jest brak doświadczeń i danych historycznych zgromadzonych w perspektywie 

finansowej 2007-2013 przesądzających o poprawności metod stosowanych na potrzeby szacowania 

wartości wskaźnika na etapie przygotowania Programu. 

Brak jest realizacji wskaźnika Liczba przebudowanej infrastruktury turystycznej, a stopień realizacji 

wskaźników Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CO01) i Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących dotacje (CO02) utrzymuje się na poziomie 7%, a Liczba wybudowanej infrastruktury 

turystycznej - 11%. Przyczyny braku realizacji wskaźnika Liczba przebudowanej infrastruktury 

turystycznej wsparciem zostały opisane w Tabeli 3A. Tak niski stopień realizacji wskaźników 

uniemożliwia ocenę bezpośredniego wpływu na realizację celów w przedmiotowym priorytecie. 

W ramach celu szczegółowego dotyczącego „Przywrócenia lub nadania funkcji społecznych 

i gospodarczych na terenach zdegradowanych” w PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 

i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, do końca 2018 r. zakontraktowano 

środki pozwalające na osiągnięcie wskaźników produktu Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

na poziomie 118,03 ha (215%), Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach 275 szt. (808%), Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CO40) - 1429 

jednostek mieszkalnych (17 862,5%). Przyczyny wielokrotnego przeszacowania wskaźników zostały 

opisane w Tabeli 3A. Pomimo tak wysokich wartości szacowanych brak jest realizacji któregokolwiek ze 

wskaźników, co uniemożliwia ocenę bezpośredniego wpływu na realizację celów w przedmiotowym 

priorytecie. 

Zgodnie z roboczą wersją Ewaluacji mid-term czynnikami wpływającymi na tempo wydatkowania 

środków i skuteczność poszczególnych naborów w PI9b są w pierwszej kolejności ograniczenia prawne, 

opóźnienia w opracowywaniu dokumentów regulujących zakres rewitalizacji w okresie programowania 

2014-2020 (wytyczne, ustawa o rewitalizacji). Regulacje prawne dla programów regionalnych obecnej 

perspektywy pociągnęły za sobą konieczność opracowania przez gminy nowych programów 

rewitalizacji, odnoszących się do określonych obszarów – kwartałów ulic oraz konieczność weryfikacji 

przez IZ RPO WŁ 2014-2020 zgodności opracowanych przez gminy programów rewitalizacji z wyżej 

wymienionymi Wytycznymi. 

Wystąpił więc kolejny czynnik opóźniający wdrażanie Programu. Czas potrzebny do przygotowania 

i przyjęcia programu rewitalizacji (poza reżimem ustawy o rewitalizacji) wynosił około 6 do 12 miesięcy, 

zaś czas potrzebny do przygotowania i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji średnio szacowany 

jest na około 12 miesięcy [informacja oparta przez IZ RPO WŁ 2014-2020 na materiałach udostępnianych 

przez Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji]. 

Kolejnym czynnikiem, silnie wpływającym na  postęp realizacji w PI 9b są wzrastające ceny usług 

budowlanych na rynku, skutkujące koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w budżetach 

projektów, powtarzania zamówień publicznych. Pociągnęło to za sobą opóźnienia realizacyjne i niższe 

niż zakładano tempo wydatkowania środków.   

Badanie ewaluacyjne badające wpływ działań podejmowanych w VI OP RPO WŁ VI 2014 - 2020 na 

zmiany wartości wskaźników rezultatu będzie realizowane w 2022 r. 
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Oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych  

 

Działania realizowane w OP VII Infrastruktura dla usług społecznych ukierunkowane są przede 

wszystkim na zmniejszanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w zakresie dostępności i jakości 

infrastruktury społecznej. Wsparcie infrastruktury społecznej obejmuje m.in. inwestycje w obszarze 

edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia. Wspierany jest 

również rozwój e-usług sektora publicznego, który wpłynie na zwiększenie dostępności oraz poprawę 

stopnia wykorzystania usług cyfrowych przez mieszkańców regionu. 

W ramach tej OP realizowane jest 6 celów szczegółowych przypisanych poszczególnym priorytetom 

inwestycyjnym, a odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników.  

W ramach celu szczegółowego „Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, w tym informacji 

sektora publicznego, przez mieszkańców województwa łódzkiego” w PI 2c Wzmocnienie zastosowań 

TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia, do końca 2018 r. 

zakontraktowano środki pozwalające na osiągnięcie wskaźnika produktu Liczba uruchomionych 

systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych na poziomie 81 szt., co stanowi 1 350% 

wartości docelowej określonej na 2023 r. Realizacja przedmiotowego wskaźnika wynosi 13 szt. (216%). 

Szacowana z umów wartość wskaźnika: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 - dwustronna interakcja wynosi 273 szt., co stanowi aż 447% wartości docelowej określonej 

na 2023 r. Realizacja przedmiotowego wskaźnika wynosi 68 szt. (111%). Można stwierdzić, iż cel 

szczegółowy programu został zrealizowany poprzez zwiększenie liczby systemów informatycznych  

w instytucjach publicznych oraz usług publicznych udostępnionych on-line. Wysoki szacowany poziom 

realizacji wskaźnika Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 

dwustronna interakcja, wynika z faktu, iż liczenie kosztu jednostkowego oparto na danych z podobnych 

projektów realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013. Zgodnie z roboczą wersją Ewaluacji mid-term 

średni koszt jednostkowy był wyższy w poprzedniej perspektywie finansowej z uwagi na to, że w latach 

2007-2013 w ramach projektów inwestowano w znacznie większym zakresie w zakup sprzętu 

komputerowego (tj. standardowe wyposażenie w postaci drukarek, skanerów, komputerów stacjonarnych 

i przenośnych, itp.), którego koszty znacząco wpływały na koszt jednostkowy wskaźnika dotyczącego 

uruchomienia 1 e-usługi. W aktualnej perspektywie finansowej ograniczono zaś możliwość finansowania 

zakupu takiego sprzętu jedynie do sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji głównych celów projektu. 

Kolejną przyczyną tak wysokiego szacowanego poziomu realizacji jest specyfika samych e-usług. 

Pojedynczą usługą online są bardzo wąskie/skonkretyzowane działania, tj. takie, które wymagają 

przygotowania zindywidualizowanego formularza elektronicznego. Przykładowo, w przypadku usługi 

publicznej „wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego” konieczne byłoby przygotowanie dwóch 

odrębnych formularzy (jednego odnoszącego się do pobytu stałego, drugiego do pobytu czasowego), a 

co za tym idzie - stworzenie dwóch odrębnych e–usług. Dość powszechnym problemem beneficjentów 

są kwestie związane z ogłaszaniem i rozstrzyganiem przetargów oraz wyborem wykonawców. Wynika 

to np. z dużej liczby pytań do SIWZ oraz sytuacji na rynku wykonawców, która nierzadko przejawia się 

brakiem złożonych ofert lub składaniem ofert o budżetach znacznie przekraczających środki będące w 

dyspozycji zamawiających. W badaniu ilościowym beneficjenci wskazywali także na trudności 

występujące na etapie zamówień publicznych (zbyt skomplikowane procedury związane z prowadzeniem 

przetargów), trudności związane ze zmianą cen i kosztów istotnych pozycji finansowych inwestycji. 

W PI 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną realizowany jest cel szczegółowy 

„Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby 

regionalne”, który realizowany jest poprzez wskaźnik Liczba wspartych podmiotów leczniczych. Jego 

szacowana wartość wynosi 27 szt., co stanowi 300%, a realizacja 1 szt. (11%). Rzeczywisty koszt 

jednostkowy w realizowanych projektach jest ponad 2,5 krotnie niższy niż zakładano (odpowiednio 7 
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179 857 zł i 19 546 235,42 zł). Zgodnie z Ewaluacji mid-term tak znaczna różnica kosztów 

jednostkowych wynika także z wpływu czynników regulacyjnych. Przyczyną powolnej kontraktacji było 

opóźnienie wdrażania związane z późniejszym zatwierdzeniem kryteriów wyboru projektów (przełom 

III/IV kwartału 2016 r.), dopiero po przyjęciu w lipcu 2016 r. przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia odpowiednich rekomendacji, uruchomienie wsparcia stało się 

możliwe. Dopiero przyjęcie rekomendacji otwierało regionom możliwość uzgadniania w Planach 

Działania interwencji zgodnej z mapami. 

Zidentyfikowano także znaczne przekroczenie w realizowanych projektach zakładanej wartości 

docelowej wskaźnika Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Prognozowana wartość ponad 

czterokrotnie przekracza liczbę populacji całego regionu łódzkiego. Zgodnie z roboczą wersją Ewaluacji 

mid-term problem z planowaną w projektach wartością wskaźnika  wynika z niejednoznacznej definicji 

wskaźnika. Nie odnosi się ona bowiem do potencjału danego podmiotu leczniczego, ale do zakresu 

ludnościowego jego oddziaływania. Podmioty lecznicze objęte wsparciem mogły więc zakładać, że 

ulepszonymi usługami zdrowotnymi mogą zostać też objęci pacjenci z innych województw. Ponadto, z 

racji odrębnego liczenia wskaźnika dla każdego wspartego podmiotu leczniczego, ten sam zakres 

mieszkańców regionu liczony był wielokrotnie. 

Ponadto, w PI 9a realizowany jest cel „Zwiększona dostępność i jakość usług społecznych 

ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne”, dla którego adekwatnym jest wskaźnik Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne, którego 

szacowana wartość wynosi 18 szt.,  co stanowi 128%, a realizacja to 1 szt. (7%).  

Przeszacowanie wartości wskaźnika wynika z niższego kosztu jednostkowego związanego z mniejszą niż 

zakładano skalą prac modernizacyjnych. 

W PI 9a zidentyfikowano ponadto zagrożenie niepowodzeniem w osiąganiu wartości docelowej 

wskaźnika Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej. Zgodnie z wyższego niż zakładano na etapie programowania kosztu jednostkowego 

wsparcia infrastruktury żłobkowej, infrastruktury świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych – 

odpowiednio 66 395 zł w realizowanych projektach i 20 200 zł założonych na etapie programowania. 

Ponadto, odnotowano mniejsze niż przypuszczano zainteresowanie potencjalnych beneficjentów 

pozyskaniem wsparcia na ten typ interwencji – w ramach Działania VII.3. RPO WŁ 2014-2020 w całym 

okresie programowania złożono tylko 6 wniosków generujących przedmiotowy wskaźnik. Występuje 

również konkurencja ze strony krajowego programu „Maluch”, oferującego wsparcie na tworzenie 

żłobków.   

W PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

realizowane są 3 cele szczegółowe: „Wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego”, „Wzrost 

dostępności edukacji przedszkolnej”, oraz „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia 

kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego”. Cel szczegółowy „Wzrost 

jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego” realizowany jest przez wskaźnik Liczba obiektów 

infrastruktury w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Jego szacowana wartość wynosi 12 

szt., co stanowi 75% szacowanej na rok 2023 wartości docelowej. Brak realizacji przedmiotowego 

wskaźnika uniemożliwia ocenę bezpośredniego wpływu na realizację celów  

w przedmiotowym priorytecie. Cel „Wzrost dostępności edukacji przedszkolnej” realizowany jest przez 

wskaźnik Liczba obiektów infrastruktury wychowania przedszkolnego. Jego szacowana wartość wynosi 

9 szt., co stanowi 112% wartości docelowej, a realizacja wynosi 2 szt. (25%).  

Cel szczegółowy „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych 

na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego” realizowany jest przez wskaźnik Liczba obiektów 

infrastruktury szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia ogólnego. Jego szacowana 

wartość wynosi 11 szt., co stanowi 157% szacowanej na rok 2023 wartości docelowej, a realizacja wynosi 
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1 szt. (14%). Przeszacowanie wartości wskaźnika wynika z niższego niż zakładano kosztu 

jednostkowego. Jest on efektem późniejszego niż zakładano rozpoczęciem naboru, co wpłynęło na 

mniejszą skalę wsparcia w modernizowanych obiektach infrastruktury edukacji ogólnej. 

Niski stopień realizacji wskaźnika uniemożliwia ocenę bezpośredniego wpływu na realizację celów  

w przedmiotowym priorytecie. 

Zgodnie z roboczą wersją Ewaluacji mid-term  w PI 10 prognozowane znaczne przekroczenie wskaźnika 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 

wynika z rodzaju przeprowadzonych inwestycji – skoncentrowanych na przebudowie i doposażeniu 

pracowni, sal szkolnych użytkowanych przez większość uczniów danej szkoły/placówki.  

Badanie ewaluacyjne badające wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi w ramach VII OP RPO WŁ 

2014-2020 na zmiany wartości wskaźników rezultatu będzie realizowane w 2022 r. 
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Oś priorytetowa VIII - Zatrudnienie  

 

W ramach wdrażania VIII Osi Priorytetowej nie odnotowano niepowodzeń w osiągnięciu wartości 

pośrednich wskaźników na koniec 2018 r., które zostały osiągnięte w ponad 100%, co potwierdza fakt, 

że podejmowane działania przyczyniają się do osiągnięcia założonych celów. Niemniej jednak, 

w przypadku OP VIII i IX należy mieć na uwadze zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze m.in. 

zmniejszenie rozmiaru bezrobocia rejestrowanego począwszy od 2017 roku, małą dynamikę 

procentowego przyrostu liczby podmiotów gospodarczych osób fizycznych w latach 2015 - 2017, spadek 

populacji (w latach 1995 – 2017 o blisko 8%), co stanowi efekt negatywnego przyrostu naturalnego oraz 

ujemnego salda migracji. Ponadto towarzyszy temu silny proces starzenia się społeczeństwa, a co za tym 

idzie, wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. 

W ramach VIII Osi Priorytetowej realizowane są 3 Działania, które nakierowane są na poprawę sytuacji 

na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia, głównie znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji tj.: Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe 

urzędy pracy, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Działanie VIII.3 

Wsparcie przedsiębiorczości. W ramach tej Osi realizowane są dwa cele szczegółowe – przypisane 

działaniom planowanym w PI 8i (Działanie VIII.1 i Działanie VIII.2) i PI 8iii (Działanie VIII.3). 

Odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. Dane ilościowe i stopień 

realizacji wartości docelowych poszczególnych wskaźników przyczyniających się do realizacji celów 

szczegółowych przedstawione są w załącznikach 2A, 2C, 4A i 4B. Poniżej przedstawiono stan realizacji 

założeń programowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 

W ramach celu szczegółowego „Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo” dla 

działań w PI 8i od początku wdrażania Programu wsparciem objęto 15405 osób bezrobotnych (w tym: 

8852 kobiet), co stanowi 53% wartości docelowej wskaźnika „liczba osób bezrobotnych (łącznie z 

długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie” określonej na 2023 r. Wśród osób 

pozostających bez zatrudnienia objętych wsparciem, ponad 77% stanowiły osoby o niskich 

kwalifikacjach. Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogóle osób bezrobotnych w ramach ww. celu 

od początku wdrażania Programu wyniósł 45%. Szacuje się, że udział tych osób w całym okresie 

programowania wyniesie 48%. Wsparcie kierowane było również do osób w wieku 50 lat i więcej, 

których udział w ogólnej grupie docelowej objętej wsparciem wg stanu na koniec 2018 r. wyniósł ponad 

31%. Na zadawalającym poziomie kształtował się również udział osób z niepełnosprawnościami w ogóle 

osób objętych wsparciem, który wyniósł prawie 10%. Dzięki udzielonemu wsparciu w ramach PI 8i, 

ponad 73% osób bezrobotnych podjęło pracę w ciągu 4 tygodni po opuszczeniu programu, z czego nieco 

ponad 43% wszystkich uczestników stanowiły osoby długotrwale bezrobotne oraz ponad 8% - osoby 

z niepełnosprawnościami. Nie bez znaczenia dla osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika była liczba 

udzielonych bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która na koniec 2018 roku 

wyniosła 3545 dotacji (prawie 22% uczestników objętych wsparciem skorzystało z dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej), dzięki czemu utworzono 3461 miejsc pracy. Szacuje się, że wraz ze wzrostem 

liczby osób, które zostaną objęte wsparciem w kolejnych latach, wskaźnik dotyczący liczby osób 

pracujących po opuszczeniu programu będzie zbliżał się do założonej w Programie wartości docelowej. 

Działania podjęte w ramach PI 8i przyczyniły się do tego, że ponad 6% osób bezrobotnych objętych 

wsparciem uzyskało kwalifikacje, z czego 42% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Wśród 

wszystkich osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 18% stanowiły osoby 

z niepełnosprawnościami i ponad 27% osoby bierne zawodowo. Niski odsetek osób bezrobotnych 

uzyskujących kwalifikacje jest wynikiem braku odpowiedniej oferty szkoleniowej na rynku spełniającej 

kryteria dla kwalifikacji, o której mowa w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
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realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, gdyż większość oferowanych w ramach 

projektów szkoleń prowadzi do nabycia kompetencji, nie zaś kwalifikacji. 

Realizacja wskaźnika dotyczącego osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

w odniesieniu do osób bezrobotnych (20,25%) i długotrwale bezrobotnych (18,94%) jest zagrożona. 

Głównym beneficjentem środków w PI 8i są powiatowe urzędy pracy, w których podstawową formą 

wsparcia są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź doposażenie stanowisk pracy zgodnie 

z zapotrzebowanie uczestników tych projektów. Wskazane formy nie generują ww. 

wskaźników.Szkolenia w projektach pozakonkursowych mające wpływ na ww. wskaźniki występują 

w dużo mniejszej liczbie. 

Realizacja wskaźników dotyczących osób biernych zawodowo objętych wsparciem (30,90%) oraz osób 

w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem (33,42%) kształtuje się również na stosunkowo niskim 

poziomie, gdyż populacja osób biernych zawodowo, której znaczną część stanowią osoby w wieku 50 lat 

i więcej, na przestrzeni kilku ostatnich lat systematycznie spada. W ramach środków zaradczych, 

w ogłoszonym w 2019 r. konkursie w Poddziałaniu VIII.2.1, WUP wprowadził kryterium premiujące 

zgodnie, z którym co najmniej 60% wszystkich uczestników projektów będą stanowiły osoby w wieku 

50 lat i więcej. 

W kolejnych planowanych do ogłoszenia naborach, które generują ww. wskaźniki, WUP będzie 

wprowadzał odpowiednie kryteria przyczyniające się do szybszego tempa ich realizacji. Ponadto, 

planowane na rok 2019 przyspieszenie kontraktacji w PI 8i również powinno wpłynąć pozytywnie na 

poziom tych wskaźników. Należy także pamiętać, że zgodnie z zgłoszonymi zmianami do Programu 

planowane jest przesunięcie środków z PI 8i na inne Działania, co skutkować będzie zmniejszeniem 

wartości docelowych wszystkich wskaźników produktu w ww. PI. 

W ramach celu szczegółowego „Wzrost liczby trwałych, nowopowstałych przedsiębiorstw (start-upów)” 

dla działań w PI 8iii, od początku wdrażania Programu wsparciem objęto 1605 osób bezrobotnych (w 

tym: 1023 kobiet), co stanowi ponad 63,94% wartości docelowej wskaźnika „liczba osób bezrobotnych 

(łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie” określonej na 2023 r., oraz 322 

osoby bierne zawodowo. Od początku wdrażania Programu 1474 osoby otrzymały bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, co stanowi prawie 79% wszystkich uczestników objętych wsparciem 

w tym Priorytecie inwestycyjnym i prawie 78% wartości docelowej wskaźnika „liczba osób 

pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie” określonej na 2023 r. 

Natomiast 56 osób uzyskało zwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej, co stanowi ok. 9% 

wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów 

zwrotnych środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie” określonej na 2023 r. Niski stopień 

realizacji wskaźnika wynika m.in. z dużych opóźnień w zakresie wyboru sposobu wdrażania 

instrumentów finansowych (IF) oraz sytuacji na rynku pracy (niskie bezrobocie), co w konsekwencji 

powoduje ograniczenie potencjalnego grona osób zainteresowanych wsparciem. 

W wyniku powyższych działań utworzono 1573 miejsca pracy, co stanowi nieco ponad 60% wartości 

docelowej wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na 

podjęcie działalności gospodarczej”. 
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Oś priorytetowa X - Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie  

 

W ramach Osi X podejmowane działania mają służyć zwiększeniu adaptacyjności do zmian 

i wzrostowi konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększone 

zostaną szanse na podjęcie oraz utrzymanie zatrudnienia przez osoby pełniące funkcje rodzicielskie 

poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i działania aktywizacyjne. Wzrośnie 

poziom konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki realizacji ich celów rozwojowych 

w powiązaniu ze wzrostem kwalifikacji pracowników. Planowane wsparcie umożliwi także 

przedsiębiorcom reagowanie na przemiany zachodzące w gospodarce  i zapobieganie sytuacjom 

kryzysowym. W przypadku pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami zmian gospodarczych 

pozwoli na szybki powrót na rynek pracy i zapobiegnie dezaktywizacji zawodowej. Działania 

profilaktyczne i rehabilitacyjne mają za zadanie poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu, co 

umożliwi utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej pracowników. 

W ramach Osi X realizowane są cztery cele szczegółowe przypisane działaniom planowanym w PI 

8iv,  PI 8v i PI 8vi: 

- Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (8iv); 

- Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w 

tym MŚP przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne (8v); 

- Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników wobec zmian zachodzących w gospodarce w 

ramach działań outplacementowych (8v); 

- Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności 

zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia (8vi). 

Odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. Dane ilościowe i stopień 

realizacji wartości docelowych poszczególnych wskaźników przyczyniających się do realizacji celów 

szczegółowych przedstawione są w załącznikach 2A, 2C, 4A i 4B. Poniżej przedstawiono stan realizacji 

założeń programowych. 

Stan realizacji założeń programowych w oparciu o wskaźniki produktu  

W ramach PI 8iv 1 838 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objęto wsparciem w programie 

(37,73% wartości docelowej) oraz utworzono 1 347 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (27,65% 

wartości docelowej). 

W ramach PI 8v 1 446 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objęto usługami rozwojowymi w 

programie (22,51% wartości docelowej). Z pomocy programu skorzystały 1 074 osoby w wieku 50 lat 

i więcej, pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek (13,24% wartości 

docelowej), 1 864 osoby pracujące o niskich kwalifikacjach (17,24% wartości docelowej) oraz 2 610 

pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy (174,93% wartości docelowej). 

W ramach PI 8vi 7 369 osób objęto programem zdrowotnym (19,74% wartości docelowej), wdrożono 

5 programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców (50% wartości docelowej) oraz 7 159 osób w wieku 50 lat i więcej objęto wsparciem 

w programie (28,68% wartości docelowej). 

Stan realizacji założeń programowych w oparciu o wskaźniki rezultatu  

W ramach PI 8iv 362 osoby po zakończeniu udziału w projekcie powróciły na rynek pracy po przerwie 

związanej z wychowaniem dziecka (51,13% wartości docelowej) oraz 418 osób, które pozostawało bez 

pracy po opuszczeniu programu znalazło pracę lub jej poszukuje (104,08% wartości docelowej). 

W ramach PI 8v 580 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zrealizowało swój cel rozwojowy dzięki 

udziałowi w programie (100,28% wartości docelowej), 3 948 osób uzyskało kwalifikacje lub nabyło 
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kompetencje po opuszczeniu programu (136,08% wartości docelowej) oraz 707 osób po opuszczeniu 

programu podjęło pracę lub kontynuuje zatrudnienie (41,15% wartości docelowej). 

W ramach PI 8vi 5 119 osób dzięki interwencji EFS zgłosiło się na badania profilaktyczne (16,52% 

wartości docelowej), 51 osób po opuszczeniu programu podjęło pracę lub kontynuuje zatrudnienie 

(6,92% wartości docelowej), 33 osoby w wieku 50+ po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 

kontynuują zatrudnienie (4,61% wartości docelowej). 

Problemy w realizacji i postępu wdrażania celów 

PI 8iv - zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika "Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3". 

Przyczynami są: 

1) Stosunkowo wysoki koszt utworzenia 1 miejsca opieki; 

2) Na etapie szacowania wartości docelowych wskaźnik zakładał formę opieki "nianię", tymczasem 

niania nie wlicza się do ww. wskaźnika; 

3) Wskazywane przez beneficjentów trudności w pozyskaniu odpowiedniego lokalu spełniającego 

wymogi Sanepidu i Straży Pożarnej; 

4) Niechęć Beneficjentów do otwierania miejsc ze względu na bardzo długi czas utrzymania lokalu bez 

dofinansowania z EFS, tj. do 3 lat od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność (trwałość rezultatów 

i projektu). 

Podjęte lub planowane działania naprawcze: 

1) Negocjacje projektów mające na celu obniżenie kosztu utworzenia 1 miejsca opieki nad dzieckiem - 

określanie cennika do Regulaminów konkursów; 

2) Konieczność zwiększenia liczby konkursów, celem uzupełnienia wskaźnika „niań” przez żłobki, 

planowana zmiana RPO urealniająca wartość docelową wskaźnika; 

Planowana jest realokacja środków w celu osiągnięcia wskaźników, przy większym niż zakładany 

koszcie miejsca opieki nad dziećmi. 

PI 8v - zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników „Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie”; „Liczba osób 

pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie”. 

Przyczyną jest mała liczba osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób powyżej 50 roku życia biorących 

udział w projektach. 

Podjęte lub planowane działania naprawcze: 

Wprowadzenie szczegółowych kryteriów dostępu w ramach nowo ogłoszonego konkursu, tj. 

- Projekt zapewni preferencyjne  wsparcie  dla osób pracujących w wieku 50 lat i więcej oraz dla 

osób pracujących o niskich kwalifikacjach; 

- Projekt zapewni odpowiedni udział  osób pracujących w wieku 50 lat i więcej oraz osób 

pracujących o niskich kwalifikacjach; 

PI 8v - Zagrożenie niesięgnięcia wskaźnika dotyczącego liczby miko-, małych i średnich przedsiębiorstw 

objętych usługami rozwojowymi biorących udział w projektach dot. PSF WŁ 

Problemy realizacji i postępu wdrażania celów: 

a) projekty PSF dedykowane są MSP którzy sami zgłaszają się do udziału w projektach 

b) IZ RPO określiła max wartość usług możliwą do rozdysponowania przez pracownika celem zachęcenia 

do udziału jak największej liczby osób, tym samym do projektów chętniej zgłaszały się firmy średnie 

Podjęte lub planowane działania naprawcze: 

- -wprowadzenie szczegółowych kryteriów dostępu w konkursach 

 W projekcie zapewniony zostanie  poziom dofinansowania: 

 dla mikro i małych przedsiębiorstw - 80% kosztów usługi rozwojowej 

 dla średnich przedsiębiorstw - 50% kosztów usługi rozwojowej, co pozwala na zachęcenie 

do aplikowania o środki przez mikro i małe firmy. 

- stały monitoring projektów 
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- rozważana jest  zmiana RPO urealniająca wartość docelową wskaźnika 

PI 8vi – problemy w realizacji: 

1) Brak odpowiedniej promocji i informacji nt. realizowanych projektów – niewielka jest wiedza 

potencjalnie kwalifikujących się do wzięcia udziału w programie; problemy w rekrutacji związane często 

z przyzwyczajeniem podmiotów leczniczych do tego, że pacjenci sami się do nich zgłaszają; 

2) Każdy z programów wymaga określonego postępowania (inna ścieżka  w zależności od programu 

zdrowotnego); tym samym rodzi to ogromne trudności w realizacji i rozliczaniu projektów, gdyż każdy 

z projektów wymaga indywidualnego podejścia. Ponadto ze względu na różnorodność 

programów  brakuje doświadczenia oraz "dobrych praktyk" w tym zakresie; 

3) Problemy Beneficjentów (podmiotów leczniczych) z rozliczaniem projektów. 

Podjęte lub planowane działania naprawcze 

1) Kampania informacyjno-promocyjna; 

2) Spotkania informacyjne przed każdym ogłaszanym konkursem oraz odpowiedzi na pytania mailowe 

zgłaszane przez Beneficjentów na etapie aplikowania. Opracowywanie nowych programów 

zdrowotnych, w oparciu o które będą wdrażane projekty; 

3) Przygotowanie stawek jednostkowych dla zabiegów rehabilitacyjnych dla pacjentów onkologicznych, 

które mają za zadanie uprościć rozliczanie projektów. Monitoring stopnia wdrażania projektów; 

W zakresie wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na 

rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” realizowane jest badanie ewaluacyjne, w celu 

oceny efektów wsparcia w zakresie poprawienia sytuacji uczestników na rynku pracy. Przeanalizowane 

zostaną działania podejmowane w ramach trzech OP RPO WŁ 2014-2020: IX, X i XI. 
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Oś priorytetowa XI - Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności  

 

W ramach Osi Priorytetowej XI planowane są działania służące generowaniu nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego, szczególnie na obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego i obszarach słabiej rozwiniętych. Podjęte działania mają na celu tworzenie nowych 

placówek, ale również wsparcie już istniejących. Wsparcie dla szkół koncentruje się na rozwijaniu 

kompetencji kluczowych, tworzeniu sprawnych systemów doskonalenia nauczycieli oraz poprawie 

warunków dydaktycznych w szkołach np. poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, inwestowanie 

w kompetencje i umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii 

informacyjno - komunikacyjnych. Wsparcie skierowane jest również do osób dorosłych, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kompetencji w zakresie TIK i języków 

obcych, jak również do szkół kształcenia zawodowego w zakresie wdrażania kompleksowych programów 

rozwoju szkół. 

W ramach Osi XI realizowanych jest pięć celów szczegółowych przypisanych działaniom realizowanym 

w PI 10i,  PI 10iii i PI 10iv: 

- Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (10i); 

- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (10i); 

- Podniesienie kompetencji kluczowych osób dorosłych znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w obszarze ICT i języków obcych (10iii); 

- Wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 

absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego (10iv); 

- Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (10iv). 

Odzwierciedleniem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. Dane ilościowe i stopień 

realizacji wartości docelowych poszczególnych wskaźników przyczyniających się do realizacji celów 

szczegółowych przedstawione są w załącznikach 2A, 2C, 4A i 4B. Poniżej przedstawiono stan realizacji 

założeń programowych. 

Stan realizacji założeń programowych w oparciu o wskaźniki produktu  

W ramach PI 10i dofinansowano w programie 966 miejsc wychowania przedszkolnego (36,07% wartości 

docelowej), 2 343 dzieci objęto w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej (87,49% wartości docelowej), 18 865 uczniów objęto wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji kluczowych (292,48% wartości docelowej), a także dodatkowo 

wsparciem w programie objęto 2 519 nauczycieli (201,84% wartości docelowej) oraz 142 szkoły, których 

pracownie przedmiotowe zostały doposażone (49,13% wartości docelowej wskaźnika). Natomiast 175 

szkół i placówek systemu oświaty wyposażono w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych (60,55% wartości docelowej) oraz 1 782 nauczycieli objęto w programie wsparciem z 

zakresu TIK (142,79% wartości docelowej). 

W ramach PI 10iii objęto wsparciem w programie osób 1 211 o niskich kwalifikacjach (20,57% wartości 

docelowej), a także 342 osoby w wieku 50 lat i więcej (6,02% wartości docelowej) oraz 1 006 osób w 

wieku 25 lat i więcej (77,80% wartości docelowej). 

W ramach PI 10iv 8 569 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczyło w stażach 

i praktykach u pracodawcy (76,41% wartości docelowej), 2 207 osób uczestniczyło w pozaszkolnych 

formach kształcenia (48,30% wartości docelowej), 127 szkół i placówek kształcenia zawodowego 

doposażono w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (56,19% 
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wartości docelowej). Ponadto  objęto wsparciem w programie 748 nauczycieli kształcenia zawodowego 

oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (31,42% wartości docelowej) oraz 4 podmioty realizujące 

zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (23,53% wartości docelowej). 

Stan realizacji założeń programowych w oparciu o wskaźniki rezultatu  

W ramach PI 10i 10 839 osób nabyło kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (71,82% wartości 

docelowej), 2 153 nauczycieli uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu 

(107,09% wartości docelowej), 115 szkół posiada pracownie przedmiotowe wykorzystujące doposażenie 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych (85,25% wartości docelowej) oraz 139 szkół i placówek systemu 

oświaty wykorzystuje sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych (83,61% wartości docelowej). 

W ramach PI 10iii 538 osób o niskich kwalifikacjach uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje 

po opuszczeniu programu (55,53% wartości docelowej), 197 osób w wieku 50+ uzyskało kwalifikacje 

lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu (72,00% wartości docelowej), również 435 osób 

w wieku 25+ uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu (54,05% wartości 

docelowej). 

W ramach PI 10iv 1 692 osoby uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia (89,15% 

wartości docelowej), 116 szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystuje doposażenie 

zakupione dzięki EFS (96,14% wartości docelowej), 617 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu 

programu (103,11% wartości docelowej). 

Problemy realizacji i postępu wdrażania celów  

PI 10iv - Zagrożenie nieosiągnięcia wskaźnika "Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 

kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie". 

Niskie zainteresowanie tym typem wsparcia. 

Planowane jest zwiększenie poziomu limitu cross-financingu i środków trwałych dla 3-go typu projektu 

oraz zastosowanie kryterium premiującego tworzenie CKZiU. 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie ewaluacyjne pod nazwą: „Monitoring jakości 

staży i praktyk w ramach Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe OP XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. 

Badanie odbyło się w okresie od 1.01.2018 do 31.10.2018 r. Celem badania była ocena jakości staży 

i praktyk zawodowych uczniów szkół kształcenia zawodowego województwa łódzkiego, realizowanych 

w ramach projektów z konkursów ogłaszanych w 2015 i 2016 r., finansowanych z Poddziałania XI.3.1. 

Kształcenie zawodowe. 

Badaniem objęto bardzo liczną grupę uczestników staży i praktyk, bo liczącą 1 110 osób, w tym 864 

uczniów i 246 absolwentów. Ponadto, w badaniu wzięło udział 49 szkół kształcenia zawodowego oraz 

123 pracodawców. Celem badania było poznanie subiektywnych opinii respondentów związanych 

z wypełnieniem wymogów formalnych oraz oceną jakości staży i praktyk zawodowych. 

W wyniku badania sformułowano następujące rekomendacje: 

- Dotychczasowe efekty realizacji form wsparcia szkolnictwa zawodowego finansowane ze 

środków unijnych (EFS) w ramach RPO WŁ 2014-2020, w szczególności organizacji staży 

i praktyk zawodowych u przedsiębiorców, potwierdzają zasadność ich realizacji. Zaleca się 

jednakże pogłębienie komunikacji między szkołami a przedsiębiorcami, tak aby ich harmonijna 

współpraca w jeszcze większym stopniu przekładała się na wysoką jakość staży i praktyk 

zawodowych. 

- Rekomenduje się wzmocnienie kompetencji menedżerskich dyrektorów szkół zawodowych tak, 

aby kierowane przez nich placówki stawały się silnymi partnerami dla lokalnego rynku pracy 

efektywnie współpracującymi z przedsiębiorcami. 

- Rekomenduje się wzmocnienie współpracy kuratorium oświaty, starostw powiatowych oraz szkół 

zawodowych z przedsiębiorcami m.in.: w zakresie wyznaczania kierunków kształcenia 
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zawodowego poszukiwanych na lokalnym rynku pracy, wspólnego tworzenia podstaw 

programowych dla nauczania poszczególnych zawodów, współtworzenia programów praktyk i 

staży uczniowskich, przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. 

- Rekomenduje się zwiększenie wymiaru praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół kształcenia 

zawodowego w postaci staży i praktyk u pracodawców np. poprzez upowszechnienie kształcenia 

dualnego. 

- Zaleca się szerszą promocję i popularyzację szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży m.in. 

poprzez rozwój doradztwa zawodowego, przybliżanie uczniom informacji o różnych zawodach 

oraz wymogach współczesnego rynku pracy, fundowanie stypendiów dla wyróżniających się 

uczniów rożnych typów szkół zawodowych. 

- Zasadność rekomendacji zostanie rozważona przez IZ RPO WŁ w toku dalszej realizacji. 
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Oś priorytetowa XII - Pomoc techniczna  

 

Działania w XII OP realizowane są poprzez 4 cele szczegółowe: 

1. Niezbędne zasoby ludzkie oraz warunki zapewniające sprawne działanie instytucji zaangażowanych 

w realizację RPO WŁ 2014-2020. 

2. Sprawny system realizacji wdrażania polityki RPO WŁ 2014-2020 

3. Podniesienie kompetencji potencjalnych beneficjentów i Beneficjentów oraz zagwarantowanie 

prawidłowej realizacji projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. 

4. Zapewnienie społeczeństwu właściwej informacji o RPO WŁ 2014-2020. 

Efektem realizacji tych celów są osiągnięte wartości wskaźników. Dane ilościowe i stopień realizacji 

wartości docelowych poszczególnych wskaźników przedstawione są w załącznikach 2C, 4B. 

System pokazuje tylko wartości wskaźników z wniosków o płatność już skontrolowanych. 

W rzeczywistości ich wartości są na wyższym poziomie. Wnioski są w trakcie weryfikacji i w następnym 

sprawozdaniu zostaną uwzględnione. Poniżej faktycznie zrealizowane wskaźniki w ujęciu 

kumulatywnym: 

1. Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 20 802,28 

2. Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji – 4 650 

3. Liczba opracowanych ekspertyz - 592 

4. Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów wyposażenia stanowiska pracy – 1 321 

5. Liczba użytkowników systemów informatycznych – 488 

6. Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał angażujących 

partnerów – 29 

7. Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 13 517,00 

8. Liczba projektów objętych wsparciem (realizacja wskaźnika zaplanowana jest na rok 2021, kiedy 

zostaną zakończone wszystkie projekty realizowane przez jeden z departamentów Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego) 

9. Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu – 5 

10. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego / serwisu internetowego – 4 226 490,00 

W ramach celu 1 działania ukierunkowane zostały na zapewnienie odpowiedniego potencjału 

organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego instytucji zaangażowanych w realizację RPO WŁ 2014-

2020. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu zapewniono odpowiedni potencjał organizacyjny, 

instytucjonalny i osobowy: sfinansowano wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi, dodatkowe 

wynagrodzenia roczne oraz premie dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie. Zwiększono 

efektywność pracy pracowników poprzez wyposażenie miejsc pracy w odpowiedni sprzęt komputerowy 

i multimedialny, zapewniono odpowiednie zaplecze  techniczne i organizacyjne. Nastąpił rozwój 

kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ 2014-2020 m.in. poprzez 

szkolenia, warsztaty i kursy, realizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w danej jednostce. Podnoszono 

także kwalifikacje pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŁ poprzez działania polegające na 

wymianie doświadczeń i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk z partnerami polskimi oraz z regionów 

państw Unii Europejskiej m.in. poprzez udział w wizytach studyjnych, konferencjach, spotkaniach, 

szkoleniach, grupach roboczych itp. 

W ramach celu 2 realizowano działania związane z procesem oceny i wyboru projektów oraz 

funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego  i innych podmiotów o charakterze opiniodawczo-

doradczym. Pokrywano koszty kontroli w zakresie prawidłowego wykorzystania przez Beneficjentów 

środków w ramach RPO WŁ. Zapewniano wsparcie eksperckie dla prawidłowego systemu realizacji RPO 

WŁ 2014-2020 oraz wsparcie merytoryczne dla procesu oceny i wyboru projektów, współfinansowano 

także koszty wynagrodzeń dla członków Komisji Oceny Projektów. Finansowano badania ewaluacyjne 
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niezbędne do prawidłowej realizacji RPO WŁ 2014-2020. Zapewniono wsparcie funkcjonowania 

Komitetu Monitorującego RPO WŁ zgodnie z Regulaminem działania pracy KM RPO WŁ. Zapewniano 

finansowanie funkcjonowania podmiotów o charakterze opiniodawczo-doradczym: Regionalnej 

Organizacji Turystycznej, Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej, Regionalnego 

Obserwatorium Rynku Pracy (m.in. wynagrodzenia, koszty podnoszenia kwalifikacji, koszty 

organizacyjno-techniczne pracowników). Utrzymywano system informatyczny oraz finansowano 

narzędzia informatycznych na potrzeby realizacji RPO WŁ. Finansowano działania związane 

z organizacją spotkań, konferencji, innych forów itp., związanych z realizacją RPO WŁ, a także 

wykonywano ekspertyzy, tłumaczenia oraz inne publikacje dot. realizacji RPO WŁ. 

W ramach celu 3 realizowano działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji potencjalnych 

beneficjentów i beneficjentów przez informowanie o możliwościach finansowania projektów oraz 

sposobach pozyskania wsparcia, dostarczanie beneficjentom informacji potrzebnych na różnych etapach 

realizacji projektów. Pokrywano również koszty delegacji pracowników prowadzących spotkania 

informacyjno-szkoleniowe. Finansowano także realizację projektów w ramach „project pipeline” oraz 

przygotowano dokumentację projektową. 

Ostatni 4 cel ukierunkowany został na działania info-promo polegające na upowszechnianiu wśród 

mieszkańców województwa wiedzy na temat roli i osiągnięć polityki spójności i funduszy europejskich 

w regionie, w tym nt. postępów wdrażania i efektów realizacji Programu oraz poszczególnych projektów, 

a także Umowy Partnerstwa o analizy, ekspertyzy, prowadzenie portali, serwisów internetowych, 

organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych, współpraca z mediami, publikacje, materiały 

promocyjne, organizacja imprez i konkursów promocyjnych. Efekty osiągnięte w ramach tego działania 

były zgodne z Rocznym Planem Działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018. 

W ramach Pomocy Technicznej w 2018 r. wykorzystano środki finansowe w wysokości 27,71 mln EUR 

(119,24 mln PLN - kwota dofinansowania UE bez wkładu własnego). 

W roku 2019 przyjęto 2 PRD PT RPO WŁ 2014-2020, jeden dniu 17.07.2019 na rok 2019 , opiewający 

na kwotę 13,01 mln EUR (56,00 mln PLN – kwota UE + wkład własny) oraz w dniu 26.09.2019 na rok 

2020 na kwotę 14,40 mln EUR (63,24 mln PLN - kwota UE + wkład własny) 

Realizacja Pomocy technicznej w ramach RPO WŁ 2014-2020 przebiega planowo zgodnie 

z założeniami wskazanymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 i Planie działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego w jednostkach 

zaangażowanych w realizację RPO WŁ a lata 2014-2020. Problemy w realizacji nie występują. 
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11.2. Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz 

zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do 

programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

 

W RPO WŁ 2014-2020 uwzględnione zostały zapisy art. 7 Rozp. nr 1303/2013. We wniosku w ramach 

EFRR o dofinansowanie wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na zasadę 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosprawnościami oraz opisania 

sposobów zapewnienia zgodności projektu z ww. zasadą, uwzględniając zapisy Wyt. w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

W konkursach w ramach EFS jednym z ogólnych kryteriów dostępu jest zgodność proj. z zasadą 

dostępności dla os. z niepełnosprawnościami oraz kryterium dot. zgodności projektu z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn, weryfikowane w oparciu o standard minimum. Proj. niespełniające w/w 

kryteriów są odrzucane. 

Do wsparcia w CT9 preferowane są os. m.in. o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną , w tym intelektualną, z zaburzeniami 

psychicznymi i  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. W tym celu sformułowano odpowiednie 

kryteria dostępu w PI 9i oraz PI 9iv. W 1 konkursie w 2018 r. na tworzenie lub funkcjonowanie 

podmiotów integracji społecznej w Pod. IX.1.1 stosowane było kryterium dot. preferowania proj., 

w których grupę docelową w co najmniej 50% stanowiły os. o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną i  z zaburzeniami psychicznymi. 

W Poddziałaniu IX.2.1 w 1 konkursie w 2018 r. zastosowano szczegółowe kryterium dostępu dot. 

adresatów wsparcia, zgodnie z którym uczestnikami projektu są os. niesamodzielne ze względu na 

niepełnosprawność. 

Przykładem dobrych praktyk jest projekt nr RPLD.09.01.03-10-0004/17. W ramach ww. projektu 

realizowanego przez Fundację Uwolnienie w celu adaptacji i przystosowania pomieszczeń przekazanych 

przez M. Łódź na zapewnienie dodatkowych 50 miejsc w Centrum Integracji Społecznej przeprowadzono 

prace remontowo – budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W Pod. X.2.2 dla proj. dot. outplacementu założono wsparcie m.in. os. z niepełnosprawnościami. W Dz. 

X.3 przewidziano zapewnienie opieki nad os. niesamodzielną, którą opiekuje się os. korzystająca z usługi 

zdrowotnej. Pod. XI.1.2 dedykowane jest m.in. dla szkół integracyjnych i specjalnych oraz nauczycielom 

odnośnie doskonalenia kompetencji zawodowych w zakresie pedagogiki specjalnej, a Pod XI.1.1 

dzieciom z niepełnosprawnościami. W ramach projektu pozakonkursowego w Poddziałaniu XI.3.3 dot. 

wsparcia stypendialnego dla uczniów zdolnych, zróżnicowano wysokość stypendium, os. 

z niepełnosprawnościami otrzymały stypendium w większej wysokości. 

Spełnienie zasady równości szans monitorowane jest podczas weryfikacji WoP i kontroli. Beneficjenci 

co do zasady posiadają wiedzę w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, ale jednocześnie aktualizuje się ona w momencie przyjęcia do 

projektu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

IZ RPO WŁ oraz IP w ramach Punktu Informacyjnego oraz szkoleń zapewniają odpowiednie sale 

i sanitariaty przystosowane dla os. z niepełnosprawnością ruchową oraz lektora języka migowego. Strony 

internetowe IZ RPO WŁ oraz IP dzięki narzędziom w postaci kontrastu umożliwiają obsługę os. 

z dysfunkcją wzroku, a publikacje udostępniane są  w wersjach możliwych do odczytu przez os. 

niepełnosprawne. 
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11.3. Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013) 

 

W polityce UE zasada zrównoważonego rozwoju ma priorytetowe znaczenie dla łagodzenia i adaptacji 

do zmian klimatu. Jednym z głównych priorytetów leżących u podstaw Strategii Europa 2020 jest rozwój 

zrównoważony, określony jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Należy przez to rozumieć w szczególności budowanie 

zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, wykorzystując do tego 

pierwszoplanową pozycję Europy w wyścigu do nowych procesów i technologii, w tym technologii 

przyjaznych środowisku, a także wzmacniając przewagę konkurencyjną europejskiego biznesu, 

szczególnie sektora produkcji i MŚP. Uwzględnienie powyższej reguły w RPO WŁ 2014-2020 obejmuje 

finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. 

Wymiernym efektem wprowadzenia zasady zrównoważonego rozwoju w RPO WŁ 2014-2020 było 

ustalenie minimalnych wymogów dla projektów: 

 racjonalne gospodarowanie zasobami; 

 ograniczenie presji na środowisko; 

 uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu; 

 podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

Zgodnie z zapisami Programu zasada zrównoważonego rozwoju jest stosowana horyzontalnie i musi być 

spełniona we wszystkich projektach.  W ramach kryteriów wyboru projektów wprowadzono ogólne 

kryterium dostępu, które jest weryfikowane na etapie oceny formalnej (I-VII Oś Priorytetowa) i formalno-

merytorycznej przyjętej dla VIII-XI Osi Priorytetowej. Ocena zrównoważonego rozwoju w ramach 

działań przewidzianych do realizacji w projekcie dokonywana jest na podstawie złożonego wniosku o 

dofinansowanie. Projekty, które nie spełnią tego kryterium są odrzucane. 

Realizowane Projekty (w wymaganych przypadkach) muszą być zgodne m.in. z krajowymi czy unijnymi 

przepisami z zakresu ochrony środowiska np. poprzez konieczność opracowania Oceny Oddziaływania 

na Środowisko, co weryfikowane jest na etapie oceny projektu. Analizowana jest m.in. dopuszczalność 

realizacji projektu w kontekście jego wpływu na obszary chronione, w tym także obszary NATURA 

2000). W niektórych działaniach np. w Działaniu II.3.1 Innowacje w MŚP stosuje się dodatkowe 

kryterium premiujące projekty ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawę 

efektywności wykorzystania zasobów. 

Zasada zrównoważonego rozwoju wdrażana jest przede wszystkim dzięki interwencji w zakresie: 

transportu niskoemisyjnego (OP III), energetyki niskoemisyjnej, wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii i termomodernizacji budynków (m.in. w celu podniesienia efektywności energetycznej w 

budynkach użyteczności publicznej i edukacyjnych) – OP IV, ochrony środowiska – w tym gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej i zapobieganie degradacji środowiska i zmianom klimatu (OP V) oraz projektów 

rewitalizacyjnych (OP VI). 

Elementem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju jest zachowanie zasad polityki przestrzennej. 

Realizacja RPO WŁ 2014-2020 zapewnia osiąganie celów przestrzennych wynikających z krajowych 

dokumentów strategicznych: KPZK 2030, KSRR 2010-2020 i ŚSRK 2020 oraz dokumentów 

strategicznych na poziomie regionalnym tj. SRWŁ 2020 oraz PZPWŁ. 
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11.4. Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu 

(art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 

Oś 

priorytetowa 

Amount of support to be used for climate 

change objectives (EUR) 

Proportion of total allocation to the 

operational programme (%) 

III 54 717 978,64 13,13% 

IV 132 432 225,09 56,88% 

V 3 224 066,35 3,64% 

VI 2 063 945,86 0,74% 

Ogółem 192 438 215,95 8,53% 

 

Z uwagi na pierwszoplanowe znaczenie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w Strategii Europa 2020, 

gdzie wyraźnie wskazano, że aby przeciwdziałać zmianom klimatu w związku z koniecznością 

osiągnięcia celów, należy ograniczać emisję gazów cieplarnianych, a także w pełni wykorzystywać 

możliwości nowych technologii. Najważniejszym polskim dokumentem strategicznym w tym zakresie 

jest przyjęty w 2013 r. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020). Adaptacja polega na dostosowaniu do zaistniałych 

lub oczekiwanych zmian klimatu i ich skutków, w celu złagodzenia szkód lub wykorzystania 

potencjalnych korzyści z tych zmian.  

Ze względu na znaczne koszty realizacji działań adaptacyjnych, niezbędne było odpowiednie 

zaprogramowanie funduszy unijnych, w tym w ramach RPO WŁ 2014 - 2020. W tym celu oszacowano 

kwotę wsparcia zgodnie z kategoriami interwencji przygotowanymi przez KE (rozporządzenie nr 

215/2014) w ramach I-VI OP na łącznym poziomie 426 257 042,8 EUR (18,9% alokacji na Program). 

Najwięcej środków przewidzianych na łagodzenie zmian klimatu pochodzi z OP IV Gospodarka 

niskoemisyjna, OP III – Transport oraz OP VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu. 

Adaptacji do zmian klimatu w ramach RPO WŁ 2014-2020 służyć będą projekty z zakresu energetyki 

odnawialnej, termomodernizacji budynków, modernizacji źródeł ciepła, transportu niskoemisyjnego, czy 

inteligentnych systemów transportu. Oczekiwanym efektem interwencji podjętych w obszarze ochrony 

środowiska, zgodnie z założeniami przyjętymi w programie na rzecz poprawy zdolności adaptacji do 

zmian klimatu, będzie także zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i ograniczenie skutków suszy 

oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania służb ratowniczych, oszczędność zasobów i ochrona 

czystości wód podziemnych i powierzchniowych, poprawa stanu środowiska (szczególnie różnorodności 

biologicznej) oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Dane dot. wsparcia wykorzystanego na cele związane ze zmianami klimatu (koszty kwalifikowalne) są 

obliczane w systemie SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych z tabeli 7 Kumulatywny podział 

danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności, 

stanowiącej załącznik do niniejszego Sprawozdania oraz współczynnika określonego w rozporządzeniu 

215/2014. 

Biorąc pod uwagę wyłącznie wartość dofinansowania UE, na podstawie podpisanych umów na 

koniec   2018 r. wg dominującej kategorii interwencji (SL2014), wsparcie planowane na cele dot. zmian 

klimatu, zgodnie ze współczynnikiem jego obliczania (40% lub 100%) wynosi łącznie 273 643 832 € (ok. 

64,2 % wartości zakładanej w Programie), co w podziale na kategorie interwencji (dofinansowanie UE) 

przedstawia się następująco:  

009 – 2 017 133,12 € 

010 – 23 634 774,37 € 

011 – 943 507,40 € 
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012 – 1 217 205,91 € 

013 – 66 204 661,49 €  

014 – 22 142 651,30 € 

027 – 38 251 005,25 € 

043 – 93 051 400,33 € 

083 – 19 688 653,61 € 

085 – 2 729 783,16 € 

086 – 119 408,88 € 

087 – 1 579 701,34 € 

090 – 2 063 945,86 € 
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11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu 

W ramach Programu zasada partnerstwa realizowana jest przede wszystkim poprzez udział partnerów w 

pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020 (dalej: RPO WŁ 2014-2020). Komitet składa się z przedstawicieli strony samorządowej, 

strony rządowej oraz partnerów spoza administracji, w skład której wchodzą przedstawiciele każdej 

reprezentatywnej organizacji pracowników oraz pracodawców, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, przedstawiciele środowiska naukowego oraz przedstawiciele izb gospodarczych. 

Partnerzy spoza administracji stanowią ponad jedną trzecią składu Komitetu, co zapewnia ich realny 

wpływ na podejmowane decyzje. W 2018 r. Komitet spotykał się 6-krotnie. Jednym z najważniejszych 

dokumentów zatwierdzonych przez Komitet był projekt zmiany RPO WŁ 2014-2020. Głównym tematem 

posiedzeń Komitetu w 2018 r. były zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020. 

Ponadto, Komitet zatwierdził również Sprawozdanie z wdrażania RPO WŁ 2014-2020 za 2017 r., 

aktualizację Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz zmianę Regulaminu działania Komitetu 

Monitorującego RPO WŁ 2014-2020. Podczas każdego ze spotkań uczestnikom prac Komitetu 

przedstawiano aktualne informacje nt. stanu realizacji Programu, w szczególności skupiając się na 

postępie realizacji wskaźników z Ram Wykonania i ewentualnych zagrożeń w ich realizacji. 

W ramach prac Komitetu zachowywane są terminy przekazywania dokumentów będących przedmiotem 

obrad (co najmniej 10 dni roboczych przed posiedzeniem Komitetu), a także każdorazowo przed 

podjęciem decyzji w danej sprawie, uczestnicy prac Komitetu informowani są o wszystkich zgłoszonych 

uwagach do danego dokumentu oraz mają możliwość wypowiedzenia się w danej sprawie. 

Ponadto, w ramach finansowania funkcjonowania Komitetu Członkowie Komitetu oraz ich Zastępcy 

korzystają z refundacji kosztów przejazdu na posiedzenie Komitetu zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie działania Komitetu. Partnerzy spoza administracji mają również możliwość ubiegania się o 

refundację kosztów szkoleń oraz zlecać ekspertyzy, uznane za niezbędne do właściwego wykonywania 

swojej funkcji w Komitecie. 

Na etapie ewaluacji Programu partnerzy spoza administracji są angażowani w cały proces poprzez udział 

w konsultowaniu projektów Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia (SOPZów) do 

poszczególnych badań ewaluacyjnych oraz w konsultacjach projektów raportów metodologicznych 

I raportów końcowych z badań. Z najistotniejszych badań rozpoczętych/prowadzonych bądź 

zakończonych w 2018 r. należy wymienić m.in. badanie pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu 

rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i 

rezerwy wykonania, czy Wsparcie terenów inwestycyjnych w województwie łódzkim - warunki 

powodzenia inwestycji i optymalizacja systemu wdrażania Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO 

WŁ 2014-2020. 

W zakresie realizacji Strategii komunikacji RPO WŁ 2014-2020 partnerzy angażowani są także 

w poszczególne działania informacyjno-promocyjne oraz uczestniczą w pracach Grupy ds. Koordynacji 

FE, służącej wymianie informacji i współpracy na terenie województwa łódzkiego, w celu 

skoordynowania działań informacyjno-promocyjnych. Ponadto, przy okazji organizacji imprez, eventów, 

konferencji partnerzy zapraszani są np. do przygotowania stoiska nt. realizowanego projektu 

i przedstawiania korzyści płynących z absorbcji funduszy z Programu. 
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12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT 

PIERWSZY LIT. A) I B) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 

12.1. Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z 

ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji 

Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (JE RPO WŁ 2014-2020) od początku wdrażania Programu 

do końca grudnia 2018 r. zrealizowała cztery badania ewaluacyjne w ramach Planu ewaluacji RPO WŁ 

2014-2020: 

1. System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów 

(17 rekomendacji); 

2. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych 

na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014 - 2020 (12 rekomendacji); 

3. Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny 

regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa (2 rekomendacje); 

4. Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej 

i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020 (4 rekomendacje). 

JE RPO WŁ 2014-2020 zrealizowała także badania dotyczące RPO WŁ 2007-2013: 

1. Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R (4 rekomendacje); 

2. Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, 

w tym wysokospecjalistycznych, dla mieszkańców województwa łódzkiego (6 rekomendacji); 

3. Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy 

Technicznej RPO WŁ 2007-2013 (7 rekomendacji). 

W ramach w/w badań sformułowane zostały łącznie 52 rekomendacje, z czego dla 22 termin wdrożenia 

przypadał w 2017 roku, w przypadku kolejnych 22 w 2018 r., cztery mają zostać wdrożone w 2019 r., 

jedna w 2020 r., a trzy do końca 2023 r. JE RPO WŁ 2014-2020 rokrocznie monitoruje status ich 

wdrażania. 

Rekomendacje zamieszczane są w Systemie Wdrażania Rekomendacji (SWR), zgodnie z zapisami 

Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, system funkcjonuje w oparciu o 

bazę informatyczną administrowaną przez Krajową Jednostkę Ewaluacyjną (KJE). Baza zawiera 

wszystkie zatwierdzone rekomendacje będące wynikiem badań realizowanych w ramach systemu polityki 

spójności w Polsce. 

Rekomendacje mają różnych adresatów, często więcej niż jednego. Wśród adresatów wymienić należy 

przede wszystkim poszczególne departamenty UM WŁ wykonujące zadania IZ RPO WŁ 2014-2020 oraz 

IP RPO WŁ 2014-2020 (COP i WUP). Adresaci mają możliwość wdrożenia rekomendacji w całości bądź 

w części albo całkowicie rekomendacje odrzucić. Podsumowując bieżący status rekomendacji, których 

termin wdrożenia upłynął z dniem 31.12.2018 r. lub wcześniej, czyli 44 rekomendacje - 31 z nich zostało 

wdrożonych w całości, 9 wdrożono w części, cztery zostały odrzucone. 

Poniższa tabela przedstawia badania realizowane w 2018 r., m.in. wynikające z Planu ewaluacji na 2018 r. 
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Status Name Fund Year of 

finalizing 

evaluation 

Type of 

evaluation 

Thematic 

objective 

Topic Findings (in case of executed) Follow up (in case of 

executed) 

Planned Ewaluacja mid-term 

dotycząca postępu 
rzeczowego RPO WŁ 2014-

2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i 

rezerwy wykonania 

EFRR 

EFS 

2019 Mixed 01 

02 
03 

04 

05 
06 

07 

08 
09 

10 

Głównym celem badania jest 

przeprowadzenie oceny mid-term 

postępów realizacji celów 

szczegółowych określonych dla 

PI ze szczególnym 

uwzględnieniem zobowiązań 

wynikających z ram wykonania 

ustalonych na poziomie OP oraz 

ocena wkładu interwencji w 

realizację celów Strategii Europa 

2020. Badanie posłuży do 

wypracowania rekomendacji 

wskazujących na niezbędne 

dostosowania, pozwalające na 

zwiększenie skuteczności 

interwencji. 

 

Badanie w trakcie realizacji 

  

 

 

Executed Ewaluacja Strategii 
komunikacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 oraz działań 

przewidzianych w Rocznym 

planie działań informacyjnych 
i promocyjnych na rok 2018 w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020 

EFRR 
EFS 

2019 Process 02 Celem głównym badania ocena 

trafności i użyteczności Strategii 

komunikacji RPO WŁ 2014-

2020 oraz skuteczności i 

efektywności działań 

informacyjno-promocyjnych 

instytucji zaangażowanych w jej 

realizację 

 

1. Do firm mających 

doświadczenie w realizacji 

projektów B+R lub planujących 

takie projekty należy docierać w 

specyficzny sposób: 

komunikacja głównie w 

internecie i w formie 

bezpośredniej (szkolenia, 

spotkania, warsztaty, 

bezpośrednie konsultacje) 

2. Jednym z pomysłów, które 

warto przeanalizować jest 

zaangażowanie igersów (od 

Instagrammers - społeczności 

Na obecnym 

etapie trwają 

prace związane 

z wdrożeniem 

rekomendacji. 
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fanów Instagrama i 

instagramowych zdjęć) 

3. Zaleca się wykorzystywanie 

telewizji, Internetu, radia jako 

głównych kanałów dotarcia z 

informacjami do mieszkańców, 

beneficjentów, uczestników 

projektów 

4. Zaleca się rozpoczęcie 

aktywnych działań 

informacyjno-promocyjnych na 

Instagramie 

5. Zaleca się kontynuowanie 

współpracy z liderami opinii i 

influenserami oraz 

kontynuowanie cyklu 

"Fundusze po prostu" 

 

Executed Wsparcie terenów 

inwestycyjnych w 

województwie łódzkim – 
warunki powodzenia 

inwestycji i optymalizacja 

systemu wdrażania 

Poddziałania II.1.1 Tereny 

inwestycyjne RPO WŁ 2014-

2020 

EFRR 2019 Process 03 Głównym celem badania jest 

identyfikacja czynników 

mających wpływ na skuteczność 

interwencji (czynniki ryzyka) i 

sposobów przeciwdziałania 

ryzykom realizacji inwestycji w 

ramach PI 3a. 

 

1. Modyfikacja kryterium 

formalnego specyficznego 

„Efektywność projektu – 

pozyskiwanie inwestora”; 

modyfikacja kryterium 

merytorycznego punktowego 

„Wpływ projektu na rozwój 

przedsiębiorczości w regionie” – 

zamiana punktacji w związku ze 

zmianą kryterium formalnego 

specyficznego 

2. Modyfikacja kryterium 

merytorycznego „Wpisywanie się 

projektu we właściwy typ 

projektu zgodnie z regulaminem 

konkursu”; modyfikacja 

kryterium merytorycznego 

Na obecnym 

etapie trwają 

prace związane 

z wdrożeniem 

rekomendacji. 
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punktowego „Planowana 

powierzchnia uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych” 

3. Ograniczenie wagi kryterium 

„Wpisywanie się w obszary 

gospodarcze w ramach nisz 

specjalizacyjnych” 

4. Informowanie JST o 

możliwości pozyskania 

dofinansowania budowy dróg 

dojazdowych do terenów 

inwestycyjnych z innych 

środków RPO WŁ 2014-2020 

5. Umożliwienie MŚP 

składania wniosków w 

konkursach w ramach 

Poddziałania II.1.1 

 

Executed Ocena trafności wsparcia sfery 

B+R w ramach RPO WŁ 

2014-2020 

EFRR 2019 Process 01 Głównym celem badania jest 

weryfikacja założeń wsparcia 

sfery B+R w województwie 

łódzkim, z uwzględnieniem 

pierwszych doświadczeń z 

wdrażania RPO WŁ 2014-2020. 

W badaniu można wyróżnić 2 

wątki: 

 dotyczący zasad 

udzielania wsparcia na 

realizację projektów z 

obszaru B+R w RPO WŁ 

2014-2020, 

 dotyczący kontekstu 

interwencji. 

I.1 

1. Przeprowadzenie kolejnych 

naborów, włączenie kolejnych 

projektów do kontraktu 

terytorialnego 

2. Opracowanie prostszego 

schematu wsparcia projektów 

rozwoju infrastr. B+R w 

jednostkach badawczych 

I.2 

1. Wprowadzenie w I.2.1 

możliwości sfinansowania inwest. 

w infr. B+R w oparciu o schemat 

pomocy de minimis 

2. Zwiększenie intensywności 

wsparcia w 2021-2027 w 

Na obecnym 

etapie trwają 

prace związane 

z wdrożeniem 

rekomendacji. 
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 odniesieniu do inwest. w 

infrastrukturę B+R 

3. Realokacja środków z I.2.1 na 

instr. wsparcia spoza PI 1b 

4. Ujednolicenie intensywności 

wsparcia w przypadku projektów 

B+R 

5. Stworzenie możliwości 

nabywania w ramach projektów 

B+R wspieranych w I.2.2 

zakupów aparatury badawczej 

6. Wprowadzenie zmian w 

warunkach udzielania wsparcia 

dot. komponentu 

wdrożeniowego, kryteriów 

wyboru projektów oraz katalogu 

usługodawców 

7. Intensyfikacja działań info.-

promo. dot.bonu 

8. Zniesienie 50% limitu dot. 

wartości komponentu 

wdrożeniowego 

9. Redukcja obciążeń 

administacyjnych związanych z 

procesem ubiegania się o środki 

z 1.2 

10. Umożliwienie ubiegania się 

o wsparcie proj.,które nie 

wpisują się ani nie oddziałują na 

RIS 

11. Intensyfikacja dział. info.-

promo. skierowanych do 

potencjalnych wnioskodawców 

I.2 

II.1.2 
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1. Realizacja wsparcia na 

doradztwo-doradztwo 

podstawowe o skali kosztów 

kwalifikowalnych do 50-100 

tys.zł za pośrednictwem 

operatora grantów 

2. Zwiększenie mnożnika 

wiążącego koszt usługi 

doradczej z kosztem wdrożenia 

3. Wpisanie do regulaminu 

konkursu info. o możliwości 

finansowania w części 

wdrożeniowej kosztów 

doradztwa 

4. Możliwość większej zaliczki w 

schemacie wsparcia z 

funduszem grantowym 
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12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności 

prowadzonych w ramach strategii komunikacji 

Alok. na dział. info-promo to 9.148.112,00 euro, wykorzystana na 31.12.2018 r. to 3.538.992,36 euro, co 

stanowi 38,68% sumy na lata 2014-2023. W 2018 r. wydano 1 206 732 euro, co stanowi 13% sumy 

przewidzianej na info-promo do 2023 r. 

Główne gr. doc. dział. info-promo: pot. ben. (70% dział edu. i info.), ben. (15% dział. edu. i info.), opinia 

publ. (15% dział. uzupełniające i wspierające). 

Główne medium - Internet (social media, www, reklamy google adwards i display, art. natywne). 

Wsparcie dział. ben. przez IZ i IP – info na www.rpo.lodzkie.pl wraz z logiem do pobr, organiz szkol. 

seminar., Forum Promocji WŁ – wykłady z prom. proj., DOFE – prom. proj. ben. w regionie, inauguracja 

kampanii RPO WŁ – prom. proj. ben. w mediach i podczas eventu. 

Celem nadrzędnym Strat. kom. jest kom. FE w woj. łódz., która wspomaga wykorzystanie środków 

europejskich dla realizacji celów rozwojowych regionu. Powyższy cel realizowany jest przez: 

Działania informacyjne: 
www.rpo.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl, www.rpo.wup.lodz.pl na bieżąco aktualizowane i non-stop 

info. nt. konkursów, 5 019 481 odwiedzin 

Punk. Kontakt. w IP- łącznie udzielono 5 684 konsult. 

11000 egz. broszur, folderów i ulotek na temat RPO WŁ 

Głównym dział. to kampania naborowa RPO WŁ  - Zmieniamy Łódzkie z FE, która podnosi świadom. 

mieszk. na temat roli odgrywanej przez UE, co potwierdza bad. ewalu. przepr. przez IK UP. Wzrosły 

wskaźniki dot. rozpozn. FE w reg. łódzkim, np. w kat. Odsetek mieszk. woj., deklar. dostrzeg. w otoczeniu 

obsz. lub proj.wspier. z FE w ramach PS, wskaźnik wzrósł z 67% (2016 r.) do 90% (2018 r.)[1] 

Wszystkie materiały  i reklamy dotyczyły  konkursów RPO WŁ 2014-2020: 

 FB  - 26860 fanów profilu Zmieniamy Łódzkie i Twitter – 150 twitów 

 Prosto o Funduszach -  cykl filmów  na kanale YT, dot. aplikowania. Wyświetlenia 8 odcinków - 10 500 

 udział w targach pracy ze stoiskiem infor. - 8500 os 

2 tutoriale dot. aplikowania na kanale YT – ok. 200 odsłon 

56 wpisów na blogu o RPO WŁ. Najpoczytniejsze wpisy wyświetlono ponad 1300 razy. Łączna liczba 

odsłon ponad 7200 

rozesłano ponad 50 e-biuletynów info. 

promocja RPO WŁ przez  3 influencerów 

organizacja śniadania prasowego 

rekl. w prasie: 52 reklamy w Dzienniku Łódzkim Ł i Gazecie Wyborczej, 10 art. w prasie branż 

rekl. wertykalna - 6 artykułów (każdy o zasięgu ponad 100 tys. odb.) 

rekl. w TV– 4 spoty o RPO WŁ, 560 emisji w TVP 3 i TV Toya 

rekl.  w 8 radiach: 23 audycje (po 69 emisji) i 8 spotów (po ponad 6 000 emisji) 

rekl.  w 8 kinach -  3900 emisji spotów 

rekl.  w MPK w 5 miastach regionu – ponad 350 000 emisji 

citylight –  230 lokalizacji przez 90 dni 

ambient – escape roomy – w 7 lokaliz. 2-dniowe pokoje zagadek, uczestniczyło ok. 350 os. oraz 5 2-

dniowych seansów kina letniego. Uczestniczyło łącznie ok. 1000 os. 

inauguracja kampanii Dinner in the Sky z wieloma atrakcjami dla rotacyjnie 15 000 osób 

współpraca z Youtuberem „Topowa Dycha” – filmiki promujące proj. z RPO WŁ. 

Wg bad. i monit. dział. w RPD prowadzone dział. komunik. Pozyt. wpływały na aplikowanie i realiz. Proj. 

w 2018 r., czego dowodem był wzrost średniej licz. składanych WoD w przelicz. na 1 nabór. Wyniki bad. 

ilościo. potwierdziły skutecz. dział, kt. polegały na motywowaniu odb. (przede wszyst. mieszkańców 

i przedsiębiorców) do poszuk. bardziej szczegół. info. na temat RPO WŁ 2014-2020. Wszystkie grupy 

badanych pozyt. ocenili zarówno łatwość odnajdywania potrzebnych info., jak i ich poziom szczegół.”[2] 
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2 ważnym dział. komunik.  w 2018 r. prezent. proj. ben. to DOFE. W akcji zaktywiz. 60 ben., kt. zapewnili dodat. 

78 atrakcji w reg. łódzkim, pokazując korzyści FE. Udział wzięło rotacyjnie ponad 90 000 os. 

Wg badania ewalu. przepr. na zlecenie IZ „Głównym źr. wiedzy o wydarz. są znajomi i rodzina. Mieszk.do udziału 

w tego typu eventach motyw. przeważnie chęć miłego spędzenia czasu, czy skorzystania z atrakcji. Uczest. DOFE, 

jak i Mixera Reg. pozyt. ocenili eventy i uważają je za atrakcyjne. W 2 przypadkach odwiedz. wyżej ocenili wydarz. 

po udziale w nich. Zdaniem większości odwiedz. obie imprezy udział w tego typu wydarz. w mniejszym bądź 

większym stopniu wpłynął na wzrost ich wiedzy o FE.”[3] 

Działania edukacyjne  
3 seminaria dotyczące naborów RPO WŁ, z ekspertami i ben. nt. możliwości pozyskania wsparcia w ramach RPO 

WŁ. W sem. udział wzięły 504 os. 

168 bezpłatnych szkoleń dla ben. i potencjalnych ben. oraz spotk. info, w kt. wzięło udział 4 326 os. 

Webinaria – warsztaty w nowoczesnej formule  – na żywo i na kanale YT „Zmieniamy Łódzkie”. To rozmowy 

ekspertów z nt. RPO WŁ. 10 webinariów wyświetlonych ok. 6 150 razy. 

Akcja Konsultacja – konsultacja 6 projektów do dofinansowania w ramach IP - COP. 

Dział. edu. (szkol. i sem.) zostały ocenione pozyt. przez uczest. w zebranych ankietach. Z raportów firm 

obsługujących ww. wydarzenia oraz IZ, wynika, że odbiorcy szkol. oceniają meryt. zawartość na wysokim poz. i 

chcą kontynuacji tego typu dział. w różnych obszarach temat. dot. aplikowania i realizacji proj. z RPO WŁ. [4] 

Działania uzupełniające i wspierające 
Usługa promo. podczas biegu „Łódzka Piątka. Bieg z okazji 100-lecia niepodległości” w ramach Mixera 

Regionalnego. Udział w biegu wzięło 500 os. 

Forum Promocji WŁ - zapewnienie power speech dla 250 os. 

Wyjazd prasowy dla dziennikarzy. W presstour udział wzięło 40 os. u 6 ben. FE. 

4 konkursy prom. Pod postami konk. łącznie napisano 600 koment., info o konk. udostępniono 239 razy, a konk. 

zostały wyświetl ponad 160 tys. razy. 

Broszury i foldery (16 tys. szt.) 

Zakup materiałów promocyjnych i brandingowych. 

Sesja zdjęciowa 30 proj. ben. 

IZ z IP realizują zapisy Strategii komunik. RPO WŁ 2014-2020 i dobierają dział. info-edu, które zapewniają 

dotarcie do grup doc. oraz ich odpowiednie poinfor. nt. RPO WŁ. 

Podczas organiz. dział. badane są potrzeby osób niepełnosprawnych, i dział. są dostos. do potrzeb os. z niepełnospr. 

wzrokową i os. niedosłyszących, ruchową oraz żywieniową. 

W 2018 r. przeprowadzono badanie pt. Ewaluacja Strategii… w okresie V 2018 – I 2019 roku, dostępne jest na 

rpo.lodzkie.pl. 

Najważniejsze rekomendacje wynikające z bad. to konieczność kontynuacji w 2019 r. dotychczasowych celów 

kampanii naborowej. Do firm mających doświadczenie z B+R lub planujących takie proj. - komunikacja w 

Internecie i w formie bezpośredniej (szkolenia, spotkania, warsztaty, bezpośrednie konsultacje). 

Postępy od 2017 r.: 

więcej działań w mediach 

więcej uczestników w ramach eventów 

więcej uczestników szkoleń 

więcej newsów mediowych 

więcej konkursów promocyjnych 

wyprodukowano więcej broszur, które zostały uznane jako „dobra praktyka” 

wg ww. badania przeprowadzonego przez IK UP wzrosła świadomość mieszk. łódz. z pozysk. i korzyst z FE. 

  

[1] „Badanie rozpoznawalności i wiedzy o FE w społ. pl” , DANAE na zlecenie IK UP, 2018 

[2] Ewaluacja Strategii Komunikacji RPO WŁ 2018 

[3] J.w. 

[4] Raporty przygotowane przez firmę Phin Consulting oraz ADEPT S.C., Ogól. Centr. Szkol.-Dorad. oraz badanie 

Ewaluacja Str. Kom RPO WŁ 2018.” 
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13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) (MOŻNA 

JE UWZGLĘDNIĆ W SPRAWOZDANIU, KTÓRE ZOSTANIE ZŁOŻONE W 2016 R. (ZOB. PKT 9 POWYŻEJ); WYMAGANE W SPRAWOZDANIU, KTÓRE NALEŻY 

ZŁOŻYĆ W 2017 R.) OPCJONALNIE: SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW 
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14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD 

TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. A), B), C), 

D), G) I H) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju 

regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych 

niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu 

operacyjnego 

 

Barierą rozwoju społeczno-gospodarczego województwa jest wzrastająca depopulacja. W ramach 

RPO WŁ 2014-2020 podejmowane są działania wspierające rozwój rynku pracy, samozatrudnienia 

i MŚP (OP I, II, VIII), ukierunkowane na wyrównanie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, 

edukacji, ochrony zdrowia, kultury (OP VI, VII). Realizacja wskaźnika Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych przedsiębiorstwach (CO08) w ramach Osi Priorytetowej II wynosi 121,43 EPC, co stanowi 

33% wartości docelowej. Realizacja wskaźnika w ramach VIII Osi Liczba osób pozostających bez pracy, 

które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie osiągnęła wartość 

1474 osób, co stanowi 77,95%, natomiast Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej osiągnęła wartość 1573 szt., co stanowi 61%. W Osi VI 

w związku z rozwojem turystyki szacowana wartość wskaźnika rezultatu Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych przedsiębiorstwach (CO08) kilkukrotnie przekracza wartość docelową. Kontraktacja 

projektów związanych z edukacją wyrażona wskaźnikiem Liczba obiektów infrastruktury jednostek 

organizacyjnych systemu oświaty przekroczyła wartość docelową, a  realizacja wskaźnika Potencjał 

objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CO35) 

wynosi obecnie 14%. 

 W ramach ochrony zdrowia planuje się w 2023 osiągnąć wskaźnik Liczba wspartych podmiotów 

leczniczych na poziomie 9 szt., jego szacowana wartość trzykrotnie przekracza planowaną. 

Niekorzystne uwarunkowania naturalne w regionie związane są przede wszystkim z klimatem i siecią 

hydrograficzną. Na obszarze województwa łódzkiego występuje zarówno wysoki niedobór wody 

(w północnej części regionu), deficyt wód podziemnych  (zagłębie górniczo-energetyczne), a także 

zagrożenie powodziami i podtopieniami zabudowy (zwłaszcza gmin położonych nad Wartą, Pilicą 

i Bzurą). W związku z powyższym, interwencja w Programie jest ukierunkowana na rozwój form małej 

retencji oraz ochronę przeciwpowodziową (PI 5b RPO WŁ 2014-2020, Działanie V.1). Do końca okresu 

sprawozdawczego nie zakontraktowano projektów związanych z budową i przebudową obiektów małej 

retencji, czy urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej. Kontraktacja projektów związanych 

z przedmiotową interwencją jest planowana na rok 2019. Wartość docelowa wskaźnika produktu Liczba 

urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej jest planowana na poziomie 6 szt. 

W ramach RPO WŁ 2014-2020 przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich 

realizowane są przy wsparciu ZIT. 

Realizacja ZIT odbywa się poprzez wyodrębnienie w SzOP RPO WŁ 2014-2020 dedykowanych 

Poddziałań. W zakresie EFRR nabory odbywają się w trybie pozakonkursowym, w zakresie EFS w trybie 

konkursowym. 

Do końca 2018 r. w ramach ZIT osiągnięto (% alokacji): 

- złożone wnioski- 135,7; 

- kontraktacja- 77,8; 

- płatności- 9,1. 

W odniesieniu do trybu konkursowego cele pośrednie zostały osiągnięte. Natomiast w trybie 

pozakonkursowym certyfikowano wydatki kwalifikowane w łącznej kwocie 25,44 mln €. Celów 

pośrednich nie udało się osiągnąć dla Osi III i VI. 

W ramach RPO WŁ 2014-2020 nie przewidziano zastosowania ZIT poza zintegrowanymi 

przedsięwzięciami z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 
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W ramach RPO WŁ 2014-2020 nie planuje się wykorzystania instrumentu Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w formule bezpośredniej. 

 

 

14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i 

beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich 

 

1.Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu w latach 2016-2018:  
- kampanie: info–promo i naborowa nt. RPOWŁ pn. Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi (w 

tym  Internet, Facebook (Zmieniamy Łódzkie),Twitter (@LodzkieRPO), content marketing, media 

regionalne - prasa regionalna, radio, telewizja, ambient, reklama MPK, citilighty, bilboardy, blog, 

influencerzy i youtuber, kanał na YT (Zmieniamy Łódzkie) 

- VIII Piknik Funduszy Europejskich w Pabianicach – impreza plenerowa prom. beneficjentów – 4000 

mieszkańców; 

- Dni Otwarte Funduszy Europejskich (co roku u innych beneficjentów) – rozm. z beneficjentami, mecze 

pokazowe, pokazy artystyczne, strefa dla dzieci, kino plenerowe nieme, koncerty (rotacyjnie w imprezach 

- 101500 os.; 

- coroczny udział w Forum Promocji Województwa Łódzkiego „Łódzkie Promuje” (wykłady nt. 

obowiązków prom.benef. oraz sesja plakatowa, wykł.z budowania wizerunku dla beneficjentów - JST); 

- Mixer Regionalny (stoiska Sieci PIFE informujące o  efektach wdrażania FE, możliwości pozyskania 

dotacji i rozliczania projektów, pokoje zagadek o FE i usługa promocyjna podczas biegu); 

- udział w targach: Łódzkie Regionalne Targi Pracy (stoisko informacyjne); 

- „Lato z Funduszami Europejskimi” (punkt informacyjny, warsztaty kreatywności dla dzieci o tematyce 

unijnej na  terenie regionu podczas lokalnych imprez plenerowych). 

2. Działania informacyjne: 
W ramach sieci PIFE specjaliści ds. Funduszy Europejskich w 2018 roku udzielili: 

-5 185 konsultacji bezpośr.; 

- 21 961 konsultacji tel.; 

- 1 360 konsultacji poprzez e-mail/pismo; 

- 14122 konsultacji na etap. przyg. wniosków/projektów; 

3. Dział. eduk. dla benef. oraz dla pracowników inst. zaang.w proc. real. programu: 
- projekt pn. Mobilne Centrum Informacji o RPO WŁ 2014-2020 - na terenie 100 miejscowości 

województwa łódzkiego 223 nowatorskich warsztatów z zakresu UE w pojeździe dostosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych -  8500 os.; 

- konferencje pn. „Zmieniamy Łódzkie z Funduszami Europejskimi” (omówienie z ekspertami wsparcia 

edukacji, aktywizacji i internacjonalizacji -  290 os.; 

- seminaria na temat ogłaszanych konkursów RPO WŁ (mniej popularnych), udział wzięło 825 os.; 

-  szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 9406 os. 

- ”Prosto o funduszach”- produkcja  na kanale You Tube 8 filmów o aplikowaniu w ramach RPO 

WŁ2014-2020 

- tutoriale na YT 

- webinaria eksperckie (na żywo z sesja pytań, dostępne są na YT); 

- przygotowano 30008 broszur, folderów i ulotek na temat RPO WŁ 

-grupa ds. koordynacji FE(spotkania i szkol. wraz z partnerami, analizowanie realizacji RPD oraz 

wypracowywanie rozwiązań dla zaplanowanych działań); 

- 143 spotkania informacyjne i 17 szkoleń (w tym szkolenia z ekspertem) - 1781 beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów; 

- 223 Mobilnych pkt. Informacyjnych w ramach aktywności sieci PIFE. 

4. Ocena efektów Strategii 
W 2016 i 2018 r. przepr. bad.pn. Ewaluacja Strategii Komunikacji RPOWŁ 2014-2020. Najważ. 

rekomen. to konieczność kontynuacji w 2019 roku dotychczas. celów kampanii naborowej, które mają 

dopr. do uzyskania jak najlepszej jakości składanych wniosków, co w konsekwencji powinno przełożyć 
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się na wysoki procent zatwierdzonych wniosków do dofinansowanie i wykorzystanie środków 

finansowych przeznaczonych na realizację RPO WŁ 2014-2020. 

Coroczny monitoring działań info-promo, wskazuje, że pomoc jest realizowana zgodnie z zapisami 

Strategii Komunikacji, a cele i wskaźniki RPD są realizowane na wys. poziomie. 

 

14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych 

 

W ramach RPO WŁ 2014-2020 nie przewiduje się realizacji przedsięwzięć międzyregionalnych i 

transnarodowych, z udziałem beneficjentów znajdujących się w co najmniej jednym innym państwie 

członkowskim 

 

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie morskie 

 

Jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 art. 27 ust. 3 dotyczący "Treści programów", art. 96 

ust. 3 lit. e) dotyczący "Treści, przyjęcia i zmiany programów operacyjnych w ramach celu ‘Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia’", art. 111 ust. 3 i art. 111 ust. 4 lit. d) dotyczący "Sprawozdań z wdrażania w 

ramach celu ‘Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia’" oraz załącznik 1 sekcja 7.3 dotyczący "Wkładu 

głównych programów w strategie makroregionalne i strategie morskie", program ten ma wkład w strategie 

makroregionalne lub strategie morskie: 

 
W ramach RPO WŁ w sposób pośredni realizowane są wszystkie trzy cele Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza 

Bałtyckiego (EUSBSR). 

Największe wsparcie skierowane jest w ramach Celu 3: Zwiększenie dobrobytu. W/w cel obejmuje działania w sferę B+R, 

zwłaszcza regionalne inteligentne specjalizacje, transfer technologii i innowacji, rozwój przedsiębiorczości, a także budowanie 

kapitału ludzkiego i społecznego oraz wsparcie rynku pracy. Realizują go w ramach RPO WŁ następujące OP: I: Badania, 

rozwój i komercjalizacja wiedzy, II: Innowacyjna gospodarka, VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, VII: Infrastruktura 

dla usług społecznych oraz wszystkie 4 OP w ramach EFS. Do końca 2018 r. wartość podpisanych umów (dofinansowanie 

UE) wykazujących powiązanie z 3 celem EUSBSR wynosiła 884 455 843,90 €. 

Cel 2: Rozwój połączeń w regionie realizowany jest poprzez projekty dotyczące wspierania rozwoju systemów transportowych 

(OP III Transport) oraz inwestycje w zakresie gospodarki niskoemisyjnej (OP IV: Gospodarka niskoemisyjna). Wartość 

podpisanych umów (dofinansowanie UE) dla projektów wpisujących się w w/w cel na koniec okresu sprawozdawczego 

wynosiła 389 189 086,31 €. 

Cel 1: Ocalenie morza znajduje odzwierciedlenie w ramach OP V: Ochrona środowiska, gdzie interwencja ukierunkowana 

jest m.in. na wsparcie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. W ramach w/w celu 

podpisano umowy na kwotę (dofinansowanie UE) 55 348 142,94 €. 

Reasumując, wg stanu na 31.12.2018 r. w RPO WŁ w ramach EFRR na projekty wpisujących się w EUSBSR zakontraktowano 

kwotę (dofinansowanie UE) 1 011 464 063,02 €, natomiast w ramach EFS 298 060 902,04 €. 

Z perspektywy RPO WŁ 2014-2020 kluczowe znaczenie ma Cel 3 o charakterze ekonomicznym, stąd skoncentrowano się na 

jego realizacji w przeprowadzonej ewaluacji mid-term. Jak wynika z badania, 8 spośród 12 wskaźników monitorowania 

postępu realizacji EUSBSR – cel 3 Zwiększenie dobrobytu jest w ogóle możliwe do przeanalizowania w ramach Programu (po 

dwa wskaźniki dotyczą zatrudnienia, działalności B+R, PKB i wydajności pracy). Dla tych wskaźników zaprognozowano 

realizację w 2018, 2020 i 2023 roku i porównano z celami EUSBSR. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, dzięki interwencji 

w ramach RPO WŁ 2014-2020 5 celów, w tym z zakresu zatrudnienia i wydajności pracy, zostanie w pełni osiągniętych do 

roku 2023.  Jedynie w zakresie działalności B+R polskie regiony – w tym, województwo łódzkie – cechuje bardzo wyraźna 

luka względem innych regionów Morza Bałtyckiego, stąd nie zostanie on osiągnięty.  Także w przypadku celu Zwiększenie 

do 2020 r. średniego wzrostu PKB w regionie państw Morza Bałtyckiego względem wartości referencyjnej prognozuje się, że 

z uwagi na coraz mniejszą lukę rozwojową oraz nadchodzące spowolnienie, po 2018 roku dynamika PKB województwa  – i 

całego RMB – znajdzie się poniżej wartości referencyjnej. 

Wkład RPO WŁ w realizację SUE RMB ze wskazaniem środków zakontraktowanych na realizację poszczególnych celów 

Strategii prezentują zamieszczone poniżej tabele. 
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  Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego 

  Strategia UE na rzecz regionu Dunaju (EUSDR) 

  Strategia UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (EUSAIR) 

  Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (EUSALP) 

  Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego (ATLSBS) 

EUSBSR 

 

Cel(e), obszar(y) polityki i działanie(-a) horyzontalne, dla których program ma znaczenie: 

 

 Cele 

 1 - Ocalenie morza 

 2 - Rozwój połączeń w regionie 

 3 - Zwiększenie dobrobytu 

 Obszary polityki 

 4.1 - Biogospodarka 

 4.2 - Kultura 

 4.3 - Edukacja 

 4.4 - Energia 

 4.5 - Substancje niebezpieczne 

 4.6 - Zdrowie 

 4.7 - Innowacje 

 4.8 - Substancje biogenne 

 4.9 - Bezpieczeństwo morskie i ochrona na morzu 

 4.10 - Bezpieczeństwo 

 4.11 - Czysta żegluga 

 4.12 - Turystyka 

 4.13 - Transport 

 Działania horyzontalne 

 5.1 - Zdolności 

 5.2 - Klimat 

 5.3 - Sąsiedzi 

 5.4 - Planowanie przestrzenne 
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Działania lub mechanizmy wykorzystane, aby lepiej połączyć program z EUSBSR 

 

A. Czy koordynatorzy makroregionalni (przede wszystkim koordynatorzy krajowi, koordynatorzy 

obszarów polityki, koordynatorzy działań horyzontalnych lub członkowie komitetu sterującego / grup 

koordynacyjnych) są członkami komitetu monitorującego programu? 

 

Tak      Nie   

 

B. Czy w kryteriach wyboru przyznano dodatkowe punkty za szczególe środki wspierające EUSBSR? 

 

Tak     Nie   

 

C. Czy w ramach programu zainwestowano środki UE w EUSBSR? 

 

Tak     Nie   

 

przybliżona lub dokładna kwota w euro zainwestowana w EUSBSR: 

EFRR 1 011 464 063,02 

FS  

EFS 298 060 902,04 

EFRROW  

EFMR  

EIS  

inne fundusze  

nazwa innych funduszy  

 

D. Obtained results in relation to the EUSBSR (n.a. for 2016) 

 

Uzyskane rezultaty w ramach poszczególnych celów EUSBSR znajdują się w opisie odnośnie realizacji 

w/w Strategii w  2018 r. 

 

E. Does the programme address the EUSBSR sub-objectives (with corresponding to specific targets 

and indicators) as stated in the "EUSBSR Action Plan"? (Please specify the target and the indicator) 

 

RPO WŁ uwzględnia podcele EUSBSR, które realizowane są w ramch poszczególnych priorytetów 

inwestycyjnych 
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14.5. W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji 

społecznych 

 

Nie dotyczy RPO WŁ 2014-2020. 

 

 

14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów 

geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych 

dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności 

zmarginalizowanych i osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, 

którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe 

 
W odniesieniu do VIII OP, wsparciem objęto 17010 os. bezrob. (od początku wdrażania Programu) tj. 53,87% 

wartości docelowej określonej na 2023 r. Na koniec okresu sprawozd. udział os. długotrwale bezrob. stanowił 45 

% w ogóle os. dotychczas objętych wsparciem, zaś 10% wszystkich uczestników projektów realizowanych w VIII 

OP stanowiły os. z niepełnosprawnościami. W wyniku interwencji 938 os. uzyskało kwalifikacje (42% stanowiły 

os. długotrwale bezrob. oraz 25,5% os. z niepełnosprawnościami). Dzięki wsparciu w ramach VIII OP pracę 

podjęło 12215 os., w tym 11854 os. bezrob. (43% stanowiły os. długotrwale bezrob. oraz 8,4% os. z 

niepełnosprawnościami). Łączna wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w VIII OP na koniec 2018 

r. wyniosła ok. 48,3 mln €. 

W IX OP od początku Programu wsparciem łącznie objęto 16144 os. w ramach aktywizacji społ.-zawod. oraz 

działań z zakresu ekonomii społ. (z tego 30% os. z niepełnosprawnościami). W wyniku udzielonej interwencji 1377 

os. uzyskało kwalifikacje, zaś 828 os. podjęło pracę. Utworzono 186 miejsc pracy w przedsięb. społ.. Łączna 

wartość certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych w ramach IX OP na koniec 2018 r. wyniosła ponad 28 mln 

€. 

Od początku wdrażania Programu wsparciem w ramach obszarów wiejskich objęto 6839 os. z w VIII OP i 4982 

os. z IX OP. W 2018 r. ogłoszono 3 konkursy, w ramach których 1 z kryteriów premiujących odnosiło się do 

objęcia wsparciem w 100% os. pochodzących z terenów słabo zaludnionych. Na koniec 2018 r. wartość 

zakontraktowanych środków w ramach projektów realizowanych na obszarach wiejskich w ramach VIII OP 

wynosiła 7,75 mln €, w tym UE 6,59 mln €, w ramach IX OP 7, 71 mln €, w tym UE 6,54 mln €. 

W Działaniu X.1 premiowane były projekty, w których opieka żłobkowa realizowana była na obszarze o niskim 

wskaźniku dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową. 

W 2018 r. w Pod. X.2.1 zastosowano szczegółowe kryteria dostępu zapewniające preferencyjne wsparcie dla os. 

pracujących w wieku 50 lat i więcej oraz dla os. pracujących o niskich kwalifikacjach. W Pod. X.2.2 w ramach 

kryteriów premiujących promowano preferencyjne wsparcie dla grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.   

W ramach Działania X.3 przewidywane było wsparcie dodatkowe w postaci finansowania uczestnikom projektu 

kosztów opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Ponadto, w konkursie 

ogłoszonym w ramach Pod. X.3.1, grupę docelową stanowiły osoby w wieku aktywności zawodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem os. w wieku powyżej 50 roku życia. 

W 2018 r. w konkursach ogłaszanych w ramach Pod. X.3.3 obowiązywały kryteria dostępu, które gwarantowały 

wsparcie kierowane do co najmniej 30% os. z obszarów wiejskich oraz miejscowości poniżej 20000 mieszkańców 

na obszarach słabo zaludnionych. 

W Pod. XI.1.1 premiowane były projekty, w których wsparcie skierowane było do dzieci z niepełnosprawnościami 

oraz projekty, w których Ośrodki Wychowania Przedszkolnego zlokalizowane były na obszarach wiejskich, a także 

na terenie miast średnich. Natomiast w ramach Pod. XI.1.2 dodatkowe punkty otrzymywały projekty skierowanie 

do szkół integracyjnych i specjalnych, ich uczniów i nauczycieli oraz  w Pod. XI.1.2 premiowane były działania 

skierowane do szkół lub placówek zlokalizowanych na obszarach wiejskich. W konkursach ogłaszanych w ramach 

Pod. XI.2.1 i XI.2.2. wsparcie kierowane było do osób, które ukończyły 50 rok życia lub os. z wykształceniem 

co najwyżej średnim. 
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CZĘŚĆ C – SPRAWOZDANIA ZŁOŻONE W 2019 R. I KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z 

WDRAŻANIA (art. 50 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE 

PROGRAMU (ART. 21 UST. 2 I ART. 22 UST. 7 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU (SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW OSIĄGNIĘTYCH W RAMACH DANEGO WARIANTU) 

 

Informacje na temat wkładu programu w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, 

zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ocena tego wkładu 

 

Przyjęta w 2010 roku Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020) to dokument określający strategiczne kierunki 

rozwojowe UE w horyzoncie dekady. Powstała w dobie globalnego kryzysu finansowego 2008-2009, ma 

przedstawiać działania na rzecz długofalowego rozwoju (w szczególności nadrobienie dystansu 

rozwojowego względem Stanów Zjednoczonych) w nowych kontekstach globalnych: globalizacji, 

ograniczoności zasobów i starzenia się ludności. Przyjęto, że rozwój europejskiej gospodarki wymaga 

reorientacji na model: 

 inteligentny, tj. opierający gospodarkę na wiedzy i innowacjach; 

 zrównoważony, tj. służący wzrostowi efektywności wykorzystania zasobów i konkurencyjności; 

 sprzyjający włączeniu społecznemu, tj. zorientowany na wysokie zatrudnienie, spójność społeczną 

i terytorialną. 

Ww. priorytetom przypisano wskaźniki, w przypadku których osiągnięcie wartości docelowych w 2020 

będzie miarą sukcesu Strategii. 

Celowi Strategii Zatrudnienie i umiejętności odpowiada wskaźnik Zatrudnienie osób w wieku 20-64, 

który dla UE wynosi 75%, a dla Polski 71%. W ramach RPO WŁ 2014-2020 można mu przypisać 

następujące działania/podziałania: VII.4.1, VII.4.2, VII.4.4, VIII.1-VIII.3, X.1-X.3, XI.2, XI.3. 

  

Estymowany wpływ RPO WŁ 2014-2020 na realizację przedmiotowego celu wynosi: 

 2018: 1,37 p.proc.; 

 2019: 1,86 p. proc.; 

 2020: 2,15 p. proc.; 

 2021: 2,05 p. proc.; 

 2022: 1,95 p. proc.; 

 2023: 1,86 p. proc. 

Poziom 71% osiągnięto w 2016 roku. Przy utrzymaniu trendu wzrostowego przekroczenie tego celu jest 

niezagrożone w 2020 i 2023 roku. Dodatkowo, czynnikiem sprzyjającym osiąganiu wyższych odsetków 

powinna być dobra koniunktura. W porównaniu z całkowitym przyrostem, wpływ RPO WŁ 2014-2020 

jest wyraźny. 

Celowi Strategii Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość odpowiada wskaźnik Nakłady na 

B+R/PKB, który dla UE wynosi 3%, a dla Polski 1,7%. W ramach RPO WŁ 2014-2020 można mu 

przypisać działania I.1, I.2. 

Estymowany wpływ RPO WŁ 2014-2020 na realizację przedmiotowego celu wynosi: 

 2018: 0,02 p. proc.; 

 2019: 0,06 p. proc.; 

 2020: 0,08 p. proc.; 

 2021: 0,07 p. proc.; 

 2022: 0,07 p. proc.; 

 2023: 0,07 p. proc. 

Województwo łódzkie wprawdzie podnosi udział działalności badawczo-rozwojowej względem PKB, 

jednak jego tempo jest wolne. Konwergencja nie następuje dostatecznie szybko, by osiągnąć cel krajowy 
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ani w 2020, ani w 2023 roku. W świetle wyników modelowania, wkład RPO WŁ 2014-2020 do 

podnoszenia udziału B+R w PKB jest minimalny. 

Celowi dotyczącemu emisji gazów cieplarnianych odpowiada wskaźnik Redukcja emisji gazów 

cieplarnianych, który dla UE wynosi 20%, a dla Polski 19%. W ramach RPO WŁ 2014-2020 można mu 

przypisać następujące działania: III.1, IV.3, IV.4. 

Estymowany wpływ RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację przedmiotowego celu wynosi: 

 2018: 4,3 Gg CO2e 

 2019: 6,1 Gg CO2e 

 2020: 7,5 Gg CO2e 

 2021: 7,5 Gg CO2e 

 2022: 7,5 Gg CO2e 

 2023: 7,5 Gg CO2e. 

  

Na tle istniejących oszacowań, województwo łódzkie  systematycznie oddala się od celu krajowego. Przy 

obecnych trendach jego osiągnięcie jest nierealne. Ponadto, realizacja RPO WŁ 2014-2020 ma 

negatywny wpływ na jego osiągnięcie. Wynika to z kilku czynników (uwagi te dotyczą również zużycia 

energii pierwotnej): niedoskonałości szacunków emisji gazów cieplarnianych na podstawie innych 

danych statystyki publicznej, silnych ogólnokrajowych trendów wzrostowych, różnic pomiędzy RPO 

w poszczególnych województwach niemających odzwierciedlenia w wielkości wydatków oraz interakcji 

pomiędzy działaniami podnoszącymi pośrednio zużycie energii i emisje (np. inwestycyjnymi), 

a działaniami prośrodowiskowymi. 

Celowi dotyczącemu energii odnawialnej  odpowiada wskaźnik Udział energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto, który dla UE wynosi 20%, a dla Polski 15%. W ramach RPO 

WŁ 2014-2020 można mu przypisać działanie IV.1 [Estymowany wpływ RPO WŁ 2014-2020 w zakresie 

energii odnawialnej wraz z komentarzem zostanie uzupełniony] 

Celowi w zakresie energii pierwotnej odpowiada wskaźnik Zużycie energii pierwotnej, który dla UE 

wynosi 20%, a dla Polski 96 Mtoe. W ramach RPO WŁ 2014-2020 można mu przypisać działanie IV.2. 

Estymowany wpływ RPO WŁ 2014-2020 na realizację przedmiotowego celu wynosi: 

 2018: 252 Mtoe; 

 2019: 299 Mtoe; 

 2020: 334 Mtoe; 

 2021: 318 Mtoe; 

 2022: 303 Mtoe; 

 2023: 289 Mtoe. 

Na tle istniejących oszacowań, w 2016 w województwie łódzkim przekroczono cel krajowy w zakresie 

zużycia energii pierwotnej i od tamtej pory odnotowuje się trend rosnący. Bez względu na trajektorię 

wzrostu, osiągnięcie celu krajowego jest obecnie nierealne w horyzoncie 2020 i 2023 roku. Dodatkowo, 

implementacja RPO WŁ 2014-2020 przekłada się na zwiększenia zużycia energii pierwotnej. 

Celowi związanemu z edukacją młodzieży odpowiada wskaźnik Maksymalny odsetek osób 

przedwcześnie kończących naukę szkolną, który dla UE wynosi 10%, a dla Polski 4,5%. W ramach RPO 

WŁ 2014-2020 można mu przypisać następujące działania/podziałania: VII.4.3, VII.4.5, XI.1. 

Estymowany wpływ RPO WŁ 2014-2020 na realizację przedmiotowego celu wynosi: 

 2018: -1.4 p. proc.; 

 2019: -2.4 p. proc.; 

 2020: -3.0 p. proc.; 

 2021: -2.9 p. proc.; 

 2022: -2.8 p. proc.; 

 2023: -2.6 p. proc. 

  

Od początku lat 2000. odsetek młodzieży niekontynuującej nauki wyraźnie spadł, ale po kryzysie 

gospodarczym cechował się znaczną zmiennością. Przy założeniu dalszego trendu spadkowego, 
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osiągnięcie celu 4,5% jest dosyć prawdopodobne już w horyzoncie 2020 roku. Ponadto, w świetle 

wyników modelu ekonometrycznego wkład RPO WŁ 2014-2020 jest znaczący dla osiągnięcia celu 

krajowego. 

Celowi związanemu z walką z ubóstwem odpowiada wskaźnik Zmniejszenie liczby osób zagrożonych 

ubóstwem cel - UE 20 mln, dla Polski 1,5 mln. W ramach RPO WŁ 2014-2020 można mu przypisać 

następujące działania: VI.3, VII.2, VII.3, IX.1.-IX.3. 

Estymowany wpływ RPO WŁ 2014-2020 na realizację przedmiotowego celu wynosi: 

 2018: -1,32 p. proc. 

 2019: -1,52 p. proc. 

 2020: -1,62 p. proc. 

 2021: -1,54 p. proc. 

 2022: -1,47 p. proc. 

 2023: -1,40 p. proc. 

  

Po 2012 odnotowuje się wyraźny, niezakłócony trend spadkowy odsetka osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Cel stanowiący proporcjonalną reprezentację celu krajowego osiągnięto 

w 2016 roku. W obliczu istniejących oszacowań utrzymanie celu w 2020 i 2023 jest niezagrożone. 

Dodatkowo, relatywnie do obserwowanych obecnie wielkości, wkład RPO WŁ 2014-2020 do 

ograniczania zjawisk ubóstwa i wykluczenia jest relatywnie duży. 

RPO WŁ 2014-2020 nie ma wpływu na wskaźnik związany z minimalnym odsetkiem osób w wieku  

30-34 lat z wyższym wykształceniem, gdyż nie realizuje interwencji w przedmiotowym zakresie. 

Biorąc pod uwagę wydatki kwalifikowalne do roku 2018, relatywnie największe środki zostały 

zakontraktowane na następujące interwencje: Walka z ubóstwem - 393,41 mln EUR (37,79%) [Wartość 

wydatków kwalifikowalnych w podpisanych umowach dla danego celu Strategii w odniesieniu do 

wartości wydatków kwalifikowalnych we wszystkich celach], Zatrudnienie i umiejętności - 255,27 mln 

EUR (24,52%). Względnie mniejsze środki zostaną przeznaczone na redukcję emisji gazów 

cieplarnianych- 134,03 mln EUR (12,88%) oraz zużycie energii pierwotnej - 115,81 mln EUR (11,13%). 

Pozostałe cele, mają wyraźnie mniejsze wsparcie w ramach RPO WŁ 2014-2020. 

Do roku 2020 prognozuje się, iż wartość zakontraktowanych wydatków kwalifikowalnych będzie 

w pierwszej kolejności dotyczyć interwencji: Walka z ubóstwem- 516,51 mln EUR (41,43%), 

Zatrudnienie i umiejętności - 450,15 mln EUR (36,11%), B+R 276,34 mln EUR (22,17%). 

Najbardziej zaawansowane pod kątem kontraktacji [Poziom kontraktacji wyliczono odnosząc wartość 

wydatków kwalifikowanych z podpisanych umów do alokacji ogółem w ramach działań/poddziałań 

przypisanych do danego celu] są następujące cele Strategii: Walka z ubóstwem 82,72% dostępnej 

alokacji, przy płatnościach [Poziom płatności wyliczono odnosząc wartość wydatków kwalifikowalnych 

uznanych do refundacji do alokacji ogółem w ramach działań/poddziałań przypisanych do danego celu] 

na poziomie 8,94% oraz Energia pierwotna 79,05%, przy płatnościach 24,52% (w tym celu poziom 

płatności jest najwyższy). W dalszej kolejności są Gazy cieplarniane: kontraktacja- 58,86%, płatności - 

12,99%, Zatrudnienie odpowiednio 58,26% i 23,22%. Energia odnawialna - 56,93%; 10,60%, Edukacja 

młodzieży - 44,23%; 23,46%. Najmniej zaawansowany pod względem kontraktacji i płatności jest cel 

B+R (33,23%; 4,37%) [Przyczyny niskiej kontraktacji i płatności działań I.1.i I.2 realizujących cel B+R 

zawarto w pkt 17 sprawozdania]  
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17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

— RAMY WYKONANIA (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

W przypadku gdy z oceny postępów poczynionych w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych 

określonych w ramach wykonania wynika, że pewne cele pośrednie i końcowe nie zostały osiągnięte, 

państwa członkowskie powinny przedstawić podstawowe przyczyny niepowodzenia w osiąganiu tych 

celów pośrednich w sprawozdaniu na 2019 r. (w odniesieniu do celów pośrednich) i w końcowym 

sprawozdaniu z wdrażania (w odniesieniu do celów końcowych). 

 

Wszystkie wskaźniki w Ramach Wykonania za wyjątkiem wskaźnika finansowego w OP I – Badania, 

rozwój i komercjalizacja wiedzy (całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych) 

osiągnęły na koniec 2018 r. poziom równy lub wyższy 100%. 

Na niski stopień realizacji wskaźnika finansowego w ramach OP I miały wpływ następujące czynniki: 

 przeszacowanie wartości wskaźnika finansowego na etapie programowania RPO WŁ 2014-2020; 

 w przypadku Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji niemożność podpisania do końca 

2017 r. umów o dofinansowanie, pomimo wyboru projektów do dofinansowania w dniu 26.04.2017 

r., pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i merytorycznym, ze względu na późne 

uzyskanie zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na udział budżetu państwa 

w finansowaniu wkładu krajowego (28.12.2017 r. i 13.03.2018 r.) oraz brak formalnej drogi uzyskania 

dotacji przez beneficjenta – brak rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na współfinansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa oraz późniejsze 

długotrwałe prace nowelizacyjne, skutkujące przyjęciem rozporządzenia wykonawczego 

nieuwzględniającego wymagań RPO WŁ 2014-2020 i brak ustalonej procedury w zakresie 

pozyskania przedmiotowej dotacji; 

 niskie zainteresowanie przedsiębiorstw realizacją projektów dotyczących infrastruktury B+R oraz 

dotyczących przeprowadzenia prac B+R (niewystarczająco wysoki potencjał przedsiębiorstw do 

prowadzenia prac B+R – projekty wymagające profesjonalnego zaplecza techniczno-badawczego 

oraz wyspecjalizowanych kadr); 

 małe zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców konkursami w ramach PI 1b (Podziałania I.2.2 

Projekty B+R przedsiębiorstw), pomimo wzmożonej akcji informacyjno-promocyjnej; 

 niska jakość merytoryczna projektów (duża część projektów nie spełniała kryterium, w ramach 

którego ocenie podlega, czy przedmiotem projektu są badania przemysłowe albo eksperymentalne 

prace rozwojowe oraz czy kategorie badań planowane do realizacji w ramach projektu należą do 

kategorii badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych albo eksperymentalnych 

prac rozwojowych); 

 zmiany dokonywane przez beneficjentów w harmonogramach płatności w zakresie terminów 

składania wniosków o płatność o charakterze finansowym (wydłużenie terminu realizacji); 

 rezygnacje beneficjentów z podpisania umowy o dofinansowanie oraz prośby beneficjentów 

o rozwiązanie umowy o dofinansowanie; 

 przypadki niepowodzenia prac B+R - prace prowadzone w ramach projektu nie doprowadziły do 

oczekiwanego efektu, w rezultacie ich kontynuowanie nie jest zasadne. 

IZ RPO WŁ 2014-2020 oraz Instytucja Pośrednicząca - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (IP – COP) 

podejmowały następujące działania zaradcze: 

 usprawnienia dotyczące naboru – m.in. zwiększenie liczby konkursów, uproszczenie języka 

regulaminu i formularza wniosku o dofinansowanie, redukcja liczby załączników, możliwość korekty 

oczywistych omyłek pisarskich oraz poprawy wniosków o dofinansowanie w zakresie oceny 

kryteriów formalnych oraz merytorycznych, zmiana kryteriów wyboru projektów poprzez 

przeformułowanie kryteriów blankietowych tak, aby precyzyjnie wskazywać zakres wniosku 

o dofinansowanie podlegający ocenie oraz sposób oceny, zmiany w zakresie przebiegu oceny – 

wprowadzono kryterium merytoryczne dopuszczające (odnoszące się do zgodności projektu 

z właściwym typem projektu), którego niespełnienie wstrzymuje dalszą ocenę, wprowadzono 2 etapy 
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oceny formalnej (ocena poprawności wyliczeń w zakresie wnioskowanej kwoty dofinansowania 

następuje po etapie oceny merytorycznej), szerszy zakres oceny panelowej projektów w ramach oceny 

merytorycznej – ocena taka umożliwia przedstawienie dodatkowych wyjaśnień przez 

wnioskodawców w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów merytorycznych, komunikacja w formie 

elektronicznej z wnioskodawcami; 

 w projektach realizowanych przez konsorcja wprowadzono możliwość finansowania zadań 

realizowanych przez jednostki naukowe bez pomocy publicznej (po spełnieniu określonych 

warunków); 

 zmiana limitów wartości kosztów kwalifikowalnych – zrezygnowano z określenia dolnego limitu, 

zwiększono maksymalną wartość kosztów kwalifikowalnych do 25 000 000 PLN; 

 uproszczone metody rozliczania wydatków – koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej 

w wysokości równej 25% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z 

wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (dotyczy Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw); 

 zmiany w katalogu wydatków kwalifikowalnych – wprowadzono koszty pośrednie i koszty na 

przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych; 

 podjęcie współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie organizacji konkursów na 

projekty B+R w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia (WP) pn. „Łódzkie w dobrym zdrowiu”; 

 dodanie nowego typu projektu w ramach Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw – typ 

2: zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu 

(wyrobu lub usługi) – w tym nowego projektu wzorniczego – lub procesu (metody produkcji lub 

dostawy) – bon na innowacje; 

 ankiety kierowane do wnioskodawców po zakończonym procesie naboru - w celu dalszego ulepszania 

oferty COP kierowanej do potencjalnych beneficjentów; 

 wprowadzenie możliwości konsultacji założeń projektu z ekspertami z danej dziedziny przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta; 

 szkolenia eksperckie w zakresie analizy finansowej, będące odpowiedzią na potrzeby 

wnioskodawców sygnalizowane w ankietach; 

 aktywizacja beneficjentów do regularnego i terminowego składania wniosków o płatność, wezwania 

do złożenia wniosku o płatność; 

 prowadzenie działań szkoleniowo-informacyjnych w stosunku do beneficjentów, celem ograniczenia 

błędów w składanych wnioskach o płatność; 

 wprowadzenie wewnętrznych procedur mających usprawnić proces weryfikacji wniosków o płatność 

- aktualizacja Instrukcji wykonawczej; 

 bieżące monitorowanie postępów wdrażania projektów w celu ich realizacji zgodnie z pierwotnymi 

założeniami - również w zakresie terminu; 

 realizacja badań ewaluacyjnych celem identyfikacji barier i formułowanie rekomendacji 

usprawniających wdrażanie Programu; 

Zgodnie z wnioskami o płatność przekazanymi do KE do dnia 28.05.2019 r. obejmującymi wydatki za 

okres do dnia 31.12.2018 r. (na podstawie interpretacji KE o możliwości włączenia do Ram Wykonania 

także wydatków poniesionych do końca 2018 r., a ujętych w wnioskach przekazanych do KE w 2019 r.) 

wartość wskaźnika finansowego wyniosła 11 955 207,08 EUR, co stanowiło 44,02% celu pośredniego na 

2018 r.Rezerwa wykonania z OP I zostanie przeniesiona w ramach renegocjacji Programu z KE 

z uwzględnieniem zasady ring-fencingu do osi priorytetowej, której tempo wdrażania jest szybsze, co 

zapewni efektywne wykorzystanie środków. 
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Załącznik 1   

Streszczenie do sprawozdania z wdrażania 

RPO WŁ 2014-2020 za 2018 r. 



Fundusze Europejskie
BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ!
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Ciężko uświadomić sobie, że jeszcze niedawno nie było tylu zrealizowanych 
inwestycji, z których na co dzień korzystamy. Przystąpienie do Wspólnoty dało 
nam wielkie możliwości, a Fundusze Europejskie - miliardy złotych
na wprowadzanie w życie wspaniałych pomysłów. 

Województwo Łódzkie otrzymało ponad 2,2 miliarda euro na wdrożenie 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020. RPO WŁ składa się z 2 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, który wynosi ponad 1,6 miliarda euro oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego w kwocie ponad 0,6 miliarda euro. 

Celem RPO WŁ jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu i wzrost 
konkurencyjności województwa łódzkiego. Dlatego pieniądze z dwufunduszowego 
RPO WŁ wspierają firmy z regionu, transport, rozwój e-gospodarki, ochronę 
środowiska, rewitalizację, edukację, a także integrację społeczną i zdrowie.

Przyjrzyjmy się, ile udało się nam osiągnąć na koniec 2018 roku.

Polska należy
do Unii Europejskiej
już od 15 lat

EUROPEjSki
FUndUSz
ROzWOjU REgiOnalnEgO
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50,56
kilometrów
przebudowanych dróg

33
jednostki taboru 
zmodernizowane w transporcie 
komunikacji publicznej

98
budynków 
zmodernizowanych pod 
względem energetycznym

486
przedsiębiorstw
otrzymało wsparcie

Zobacz, ile zmian zaszło
 w województwie łódzkim!
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13
uruchomionych systemów 
teleinformatycznych
w instytucjach publicznych

390
wybudowanych
jednostek wytwarzania 
energii elektrycznej z OZE

4
wybudowane
obiekty infrastruktury 
turystycznej

13
jednostek służb
ratowniczych doposażonych
w specjalistyczny sprzęt

33
kilometry wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej



6

3
wyremontowane
placówki oświatowe

Tak wiele dokonań w trakcie
zaledwie jednego roku!

Warto zwrócić uwagę, że zmiany dotykają praktycznie każdej dziedziny 
naszego życia. Pamiętajmy, że wiele projektów unijnych jest obecnie

w trakcie realizacji, a setki kolejnych wystartują już niebawem.
Co ważne, inwestycje są realizowane na terenie całego regionu,

tak, by mogli z nich korzystać wszyscy.

Spójny wzrost Łódzkiego to podstawa sukcesu!

55
przedsiębiorstw objęto 
wsparciem finansowym
w celu wprowadzenia 
nowych produktów
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Człowiek jest najważniejszy. Dzięki środkom unijnym Łódzkie, zarówno na poziomie 
samorządów, jak i prywatnych firm, inwestuje w rozwój opieki zdrowotnej, wsparcie 
rynku pracy, usług społecznych i edukacyjnych. Korzystają z niego mieszkańcy
w każdym wieku i sytuacji życiowej. Co dał nam 2018 rok?

EUROPEjSki
FUndUSz SPOŁECzny

3 544 osób
otrzymało bezzwrotne środki 

na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

1 006 osób
w wieku 25+

otrzymało
wsparcie unijne

7 369 osób
zostało objętych

programem
zdrowotnym

Zobacz, ile osób otrzymało
wsparcie dzięki programowi!
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8 569 uczniów
szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczyło

w stażach i praktykach
u pracodawcy

7 253 osób
pracujących (łącznie

z pracującymi na własny 
rachunek) objęto

szkoleniami i nie tylko

17 010 osób
bezrobotnych uzyskało

wsparcie finansowe, 
doradcze i szkoleniowe

7 919 osób
zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem 
społecznym uzyskało

pomoc unijną

1 838 rodziców
opiekujących się

dziećmi do lat trzech
wróciło do pracy
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772 podmiotów

ekonomii społecznej
zostało objętych

wsparciem 

5 034 miejsca pracy

utworzono w ramach 
udzielonych z EFS środków 

na podjęcie działalności 
gospodarczej

127 szkół
zostało doposażonych

w sprzęt i materiały 
dydaktyczne

Sprawdź, ile szkół i miejsc pracy
otrzymało wsparcie!

Gotowi na więcej?

Do końca obecnej perspektywy finansowej, czyli końca 2020 roku,
wciąż pozostały do dyspozycji miliony złotych,

z których wszyscy możemy skorzystać. 

Przez cały czas ogłaszane są kolejne konkursy o dofinansowanie.
Jeżeli potrzebujecie wsparcia dla swoich pomysłów - koniecznie śledźcie 

ogłoszenia naborów na stronie

rpo.lodzkie.pl
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I OŚ

0,00 200,00100,00 300,00 500,00400,00 600,00

II OŚ

III OŚ

IV OŚ

V OŚ

VI OŚ

VII OŚ

VIII OŚ

IX OŚ

X OŚ

XI OŚ

XII OŚ

Alokacja Wnioski 
poprawne 
formalnie
- wkład UE

Zatwierdzone 
wnioski
o dofinansowanie
- wkład UE

Podpisane 
umowy
- wkład UE

Zatwierdzone
wnioski
o płatność
- wkład UE

Wnioski
o płatność do KE 
(certyfikacja)
 - wkład UE

Legenda:

Od początku wdrażania RPO WŁ 2014-2020
odbyło się 357 konkursów/naborów

o wartości dofinansowania UE 2,5 miliarda euro. 

POdSUMOWaniE WdRaŻania RPO WŁ na kOniEC 2018r.

Podpisano 2208 umów o wartości blisko 1,4 miliarda euro,
co oznacza, że z tych pieniędzy korzystają już samorządy, firmy

i stowarzyszenia z województwa łódzkiego.
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Punkty informacyjne
Funduszy Europejskich

główny Punkt informacyjny
Funduszy Europejskich:

Łódź - ul. Moniuszki 7/9, 90-101
tel.: 42 663 31 07

lokalne Punkty informacyjne
Funduszy Europejskich:

Bełchatów - ul. Kościuszki 17, 97-400
tel.: 44 633 34 63

Brzeziny - Sienkiewicza 16, 95-060
tel.: 46 874 31 54

Sieradz - ul. Rynek 14, 98-200
tel.: 43 678 40 80

Łowicz - ul. Świętojańska 1, 99-400
tel.: 46 837 52 67

Centrum Obsługi
Przedsiębiorcy

Łódź - ul. Moniuszki 7/9, 90-101
tel.: 42 230 15 50
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy

Łódź - ul. Wólczańska 49, 90-608
tel.: 42 632 01 12
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

Szukasz pomocy?
Nasi konsultanci udzielą Ci jej bezpłatnie!

Łowicz

Sieradz

Bełchatów

Łódź
Brzeziny

Łowicz
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zmieniamy Łódzkie

zmieniamy Łódzkie

zmieniamy Łódzkie

@lodzkieRPO

dziękujemy, że jesteście z nami! 
Bądźcie na bieżąco

i śledźcie nasze działania w sieci!

RPO.lOdzkiE.Pl

#Zmieniamylodzkie
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

rpo.lodzkie.pl



European Funds
CLOSER THAN YOU THINK!

We change the Lodzkie Region
with European Funds
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It is hard to realize that until recently none of so many investments
that are now completed and that we use every day were present here. Accession
to the Community gave us great opportunities, and the European Funds gave us 
billions of zlotys to put great ideas into practice. 

The Lodzkie Voivodeship has received more than 2.2 billion EUR
for implementation of the Regional Operational Programme of the Lodzkie 
Region for the years 2014-2020. The ROP LR consists of 2 funds: the European 
Regional Development Fund, which amounts to more than 1.6 billion EUR
and the European Social Fund in the amount of more than 0.6 billion EUR. 

The aim of the ROP LR is to improve the quality of life of the inhabitants of our 
region and increase the competitiveness of the Lodzkie Region. That is why the 
money from the two funds under the ROP LR is used to support the companies 
from the region, transport, e-economy development, environmental protection, 
revitalization, education, as well as social integration and health.

Let us take a look at what we have achieved by the end of 2018.

Poland has been a member
of the European Union
for 15 years

EUROPEAN
REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
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50,56
kilometres of roads
were reconstructed

33
modernised public
transport rolling
stock units

98
buildings modernized
in terms of energy 
efficiency

486
companies received 
support

See how many changes there have been 
in the Lodzkie Region!
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13
ICT systems
in public institutions
were launched

390
units generating
electricity from RES
were constructe

4
constructed
tourist infrastructure
facilities

13
rescue services units
were fitted with
specialised equipment

33
kilometres of sanitary
sewage system were built
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3
educational establishments
were refurbished

So many achievements in the course
of just one year!

It is worth noting that changes affect practically every area of our lives. 
Let us remember that many EU projects are currently

in progress, and hundreds of new ones will be launched soon.
What is important is that investments are carried out throughout

the whole region, so that everyone can benefit from them.

Consistent growth of the Lodzkie Region is the basis for success!

55
enterprises were covered 
by financial support
for the introduction
of new products
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People are the most important. Thanks to EU funds, Łódź, both at the level of local 
governments and private companies, invests in the development of health care, 
support for the labour market, social and educational services. It is used by the 
residents at any age and in any life situation. What did year 2018 give us?

THE EUROPEAN
SOCIAL FUND

3 544 persons
received non-refundable

support for initiation
of business activity

1 006 persons
at the age of 25+

received EU
support

7 369 persons
were covered
by the health
programme

See how many people received
support through the program!
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8 569 students
of schools and vocational 

training centres participated 
in internships

at apprenticeships
at the employer’s site

7 253 persons
that had already been 

employed (together with
with self-employed persons) 

were covered by training
and other activities

17 010 persons
that were unemployed 

received financial
support, advice

and training

7 919 persons
threatened by poverty

or social exclusion
received EU aid

1 838 parents
taking care of children
under the age of three

went back to work
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772 
social economy entities

were covered
by support

5 034 workplaces
were set up within

the framework of ESF 
funding for initiating 

business activity

127 schools
were retrofitted
with equipment

and didactic materials

Find out how many schools
and workplaces received support!

Are you ready for more?

Until the end of the current financial perspective,
i.e. the end of 2020, millions of zlotys are still available,

and all of us can benefit from them.

Further competitions for co-financing are announced all the time.
If you need support for your ideas, follow the calls for applications

on the following website

rpo.lodzkie.pl
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From the beginning of the implementation
of ROP LR 2014-2020 357 competitions/calls have taken place

with the value of EU co-financing of 2.5 billion EUR.

SUMMARY OF THE IMPLEMENTATION
OF THE ROP LR AS AT THE END OF 2018

2,208 contracts were signed with a value of nearly 1.4 billion EUR,
which means that this money is already being used by local governments,

companies, businesses and associations from the Lodzkie Region.

I PA

0,00 200,00100,00 300,00 500,00400,00 600,00

II AXIS

III AXIS

IV AXIS

V AXIS

VI AXIS

VII AXIS

VIII AXIS

IX AXIS

X AXIS

XI AXIS

XII AXIS

Allocation Formally correct 
applications
- EU contribution

Approved
applications
for co-financing
- EU contribution

Signed
contracts
- EU contribution
for payment

Approved
applications
(certification)
- EU contribution

Applications
for payment
to the EC
- EU contribution

Key:
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European Funds
Information Points

The Main European Funds
Information Point:

Łódź - ul. Moniuszki 7/9, 90-101
phone no.: 42 663 31 07

Local European Funds
Information Points:

Bełchatów - ul. Kościuszki 17, 97-400
phone no.: 44 633 34 63

Brzeziny - Sienkiewicza 16, 95-060
phone no.: 46 874 31 54

Sieradz - ul. Rynek 14, 98-200
phone no.: 43 678 40 80

Łowicz - ul. Świętojańska 1, 99-400
phone no.: 46 837 52 67

Entrepreneur Service
Centre

Łódź - ul. Moniuszki 7/9, 90-101
phone no.: 42 230 15 50
e-mail: cop@cop.lodzkie.pl

Provincial Emloyment
Office

Łódź - ul. Wólczańska 49, 90-608
phone no.: 42 632 01 12
e-mail: rpo@wup.lodz.pl

Are you looking for help?
Our consultants will help you free of charge!

Łowicz

Sieradz

Bełchatów

Łódź
Brzeziny

Łowicz
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Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

Zmieniamy Łódzkie

@LodzkieRPO

Thank you for being with us! 
Keep up to date

and keep track of our online activities!

RPO.LODZKIE.PL

#wechangeLodzkie
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rpo.lodzkie.pl

The project is co-financed by the European Union from the European Social Fund.


