
W związku z koniecznością dostosowania listy wskaźników do zmian wprowadzonych do 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

dostosowania definicji wskaźników do obowiązującej wersji WLWK oraz doprecyzowania 

definicji wskaźników dokonano następujących zmian: 

1. w Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy: 

Zmodyfikowano zapisy w definicji dla wskaźnika produktu (kluczowy, zawarty w SZOOP) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01).  

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników rezultatu bezpośredniego (specyficzne, 

zawarte w SZOOP):  

 Liczba realizowanych planów prac badawczo-rozwojowych przy wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury B+R; 

 Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo  

w ramach projektu. 

Zmodyfikowano zapisy w definicji dla wskaźnika rezultatu bezpośredniego (kluczowy, 

dodatkowy do monitorowania1) Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu 

wspartej infrastruktury badawczej.  

2. w Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka: 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, zawarte w SZOOP): 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01); 

 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI02); 

 Wartość bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy  

w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) (CV20); 

 Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) finansującym kapitał obrotowy 

w związku z COVID-19 (CV22); 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV31); 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV33) . 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników rezultatu bezpośredniego (specyficzne, 

dodatkowe do monitorowania): 

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni; 

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – kobiety; 

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – mężczyźni; 

                                                           
1 wskaźniki dodatkowe do monitorowania – wskaźniki monitorowane dla celów informacyjnych, niezawarte w 
SZOOP, adekwatne, ale w mniejszym stopniu reprezentatywne dla typu projektu.  
 



 Liczba utrzymanych miejsc pracy kobiety / mężczyźni (wsparcie w związku  

z pandemią COVID-19); 

 Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety (wsparcie w związku z pandemią 

COVID-19); 

 Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni (wsparcie w związku z pandemią 

COVID-19). 

Zmodyfikowano wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba miesięcy utrzymania działalności 

przedsiębiorstwa w zakresie jego rodzaju.  

3. w Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych: 

Usunięto wskaźnik produktu (kluczowy, zawarty w SZOOP): Wartość zakupionych leków 

związanych z testowaniem i leczeniem COVID-19 (całkowity koszt publiczny) (CV3). 

4. w Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie: 

Zmodyfikowano nazwę, rodzaj, zapis definicji wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba 

osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, zawarte  

w SZOOP): 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  

z pandemią COVID-19 (CV30); 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV31). 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, dodatkowe do 

monitorowania): 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  

z pandemią COVID-19 (CV30); 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV31); 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV33). 

5. w Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne: 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, zawarte w SZOOP): 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  

z pandemią COVID-19 (CV30); 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV31) ; 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV33). 

Dodano wskaźniki produktu (kluczowe, zawarte w SZOOP): 



 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV33); 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30). 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, dodatkowe  

do monitorowania): 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  

z pandemią COVID-19 (CV30); 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV31); 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV33).  

6. X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie: 

Zmodyfikowano zapisy w definicji dla wskaźnika rezultatu bezpośredniego (kluczowy, zawarty 

w SZOOP) Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały 

zatrudnienie. 

Dodano wskaźniki produktu (kluczowe, zawarte w SZOOP) : 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV31) 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30). 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, dodatkowe  

do monitorowania): 

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  

z pandemią COVID-19 (CV30) ; 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV31); 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV33). 

7. XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności: 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, zawarte w SZOOP):  

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących  

w stażach i praktykach u pracodawcy; 

 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 

zawodu objętych wsparciem w programie. 

Zmodyfikowano zapisy w definicjach dla wskaźników produktu (kluczowe, dodatkowe do 

monitorowania): 



 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  

z pandemią COVID-19 (CV30); 

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV31); 

 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 (CV33).  


