Białystok, sierpień 2016 r.
Załącznik nr 6 d. do Regulaminu konkursu

Wskaźniki właściwe dla konkursu nr RPPD.01.05.00-IZ.00-20-001/16
Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój
uwarunkowany jest siecią Natura 2000
Typ projektu: Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
Wskaźniki projektu są określane przez Wnioskodawcę na podstawie specyfiki i złożoności
projektu. Mają za zadanie odpowiednio odzwierciedlać cele i zakres projektu. Wskaźniki
służą ilościowej prezentacji działań podjętych w ramach projektu i ich rezultatów. W trakcie
realizacji projektu wskaźniki powinny umożliwić mierzenie jego postępu względem celów
projektu. Dobrane wskaźniki muszą być logicznie powiązane z projektem i spójne.
Wybrane dla projektu wskaźniki należy przyporządkować jako wskaźniki produktu lub
rezultatu. Wskaźnik produktu należy rozumieć jako bezpośredni, materialny efekt realizacji
przedsięwzięcia, mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźnik rezultatu z kolei opisuje
zmiany w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania
projektu.
Wnioskodawca ma obowiązek określenia we wniosku co najmniej jednego wskaźnika
produktu lub rezultatu kluczowego/specyficznego dla programu. Dodawanie we wniosku tych
wskaźników odbywa się poprzez wybór z listy rozwijanej.
Wskaźniki kluczowe/specyficzne dla Programu:
a) Wskaźniki produktu:
Lp.
1.
2.
3.

Wskaźnik
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla
przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)

Jednostka pomiaru
wskaźnika
zł
przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa

b) Wskaźniki rezultatu:
Lp.
1.

Jednostka pomiaru
wskaźnika
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8)
EPC
Wskaźnik

W przypadku, gdy ze względu na specyficzny charakter projektu, możliwe do wyboru
wskaźniki kluczowe/specyficzne dla Programu nie odzwierciedlają istoty jego celów,
Wnioskodawca może dodać wskaźnik specyficzny dla projektu, np.:

Lp.
1.
2.

Wskaźnik
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie działań
prośrodowiskowych
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji

Jednostka pomiaru
wskaźnika
szt.
szt.

Zasadność użycia w projekcie wskaźnika specyficznego będzie badana na etapie oceny
formalno-merytorycznej. Należy pamiętać, by przyjęte wskaźniki podlegały ocenie
S.M.A.R.T., weryfikującą, czy są:
 Specific – konkretne i dokładne, czyli szczegółowo opisane i powiązane
z konkretnymi problemami, prosto skonstruowane,
 Measurable – mierzalne, czyli możliwe do pomiaru przy użyciu odpowiednich do tego
narzędzi,
 Available – dostępne będą informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika,
 Realistic – realistyczne, czyli możliwy do wykonania przy dostępnych zasobach,
 Timebound – określone w czasie (powinien zostać określony termin w jakim zostaną
osiągnięte zakładane wartości wskaźników, jak również częstotliwość ich pomiaru).
Dla każdego ze wskazanych we wniosku wskaźników należy:
a)
b)
c)
d)
e)

określić jednostkę miary (wybrać z listy rozwijanej),
określić wartość bazową,
określić wartość docelową,
wskazać źródło pozyskania informacji,
opisać sposób monitorowania i pomiaru wskaźnika.

Monitorowanie osiągania wskaźników jest obligatoryjnym elementem sprawozdawczości
na etapie realizacji projektu.
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