
Załącznik 3 do sprawozdania rocznego POPW za rok 2018

NR IDENTYFIKACYJNY Wskaźnik
Jednostka 

miary

Kategoria 

regionu 

(jeżeli 

dotyczy)

Wartość 

bazowa

Rok 

bazowy
Uwagi (w razie potrzeby)

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Udział przedsiębiorstw aktywnych 

innowacyjnie w Polsce Wschodniej
%

słabiej 

rozwinięty
16,00 2013 nd nd 17,70 nd nd 16,30 nd nd 14,90 nd nd 17,7 nd nd 15,1 nd nd bd

W latach 2013-2017 wartość tego wskaźnika 

utrzymywała się w granicach 15,1% – 17,7% i nie można 

zidentyfikować w tym okresie jednoznacznej tendencji 

jego zmian (następowały spadki i wzrosty wartości). 

Wartość wskaźnika jest w dużej mierze zależna od takich 

czynników jak np. całkowita liczba przedsiębiorstw w 

Polsce Wschodniej, której zmniejszenie może przyczynić 

się do wzrostu wartości wskaźnika przy stałej liczebności 

przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Dane za rok 2018 r. nie są jeszcze opublikowane przez 

GUS. Będą zawarte w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

Wartość przychodów MŚP z Polski 

Wschodniej ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 

na eksport (w cenach z 2014 r.)

mln PLN
słabiej 

rozwinięty
       15 595,00    2012 nd nd      21 460,00    nd nd      18 845,80    nd nd      19 667,80    nd nd      20 957,00    nd nd      21 454,80    nd nd bd

Zgodnie z aktualnymi danymi GUS wartość wskaźnika na 

2012 r. (bazowa) wynosi 16 526,2 mln PLN, co wynika z 

aktualizacji danych przez GUS w sierpniu 2015 r. 

Dane za rok 2018 r. nie są jeszcze opublikowane przez 

GUS. Będą zawarte w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

Nakłady na działalność 

innowacyjną (przedsiębiorstw 

przemysłowych i z sektora usług) w 

latach 2013-2023 w Polsce 

Wschodniej (w cenach z 2014 r.)

mln PLN
słabiej 

rozwinięty
         2 857,00    2013 nd nd           34 965    nd nd 6 647 nd nd           10 568    nd nd           13 889    nd nd           17 249    nd nd bd

Dane za rok 2018 r. nie są jeszcze opublikowane przez 

GUS. Będą zawarte w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

Liczba przewozów pasażerskich 

komunikacją miejską w miastach 

wojewódzkich Polski Wschodniej

mln
słabiej 

rozwinięty
298,89 2012 nd nd 330,00 nd nd 328,40 nd nd 326,30 nd nd 336,9 nd nd 340,5 nd nd bd

Dane za rok 2018 r. nie są jeszcze opublikowane przez 

GUS. Będą zawarte w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

Wskaźnik drogowej dostępności 

transportowej Polski Wschodniej 

(na bazie wskaźnika WMDT)

miara 

syntetyczna

słabiej 

rozwinięty
18,36 2013 nd nd 23,17 nd nd 19,1 nd nd 19,32 nd nd 19,71 nd nd 20,19 nd nd bd

Wartości wskaźnika w poszczególnych latach podano na 

podstawie danych zaktualizowanych i opublikowanych 

na stronie internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z 

ekspertyzą „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów 

interwencji za pomocą miar dostępności transportowej 

dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych 

i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” 

(zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. 

Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa, 

grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013 

r. wynosi 18,40.

Wskaźnik kolejowejdostępności 

transportowej Polski Wschodniej 

(na bazie wskaźnika WMDT)

miara 

syntetyczna

słabiej 

rozwinięty
15,71 2013 nd nd 23,75 nd nd 16,48 nd nd 17,24 nd nd 18,5 nd nd 19,03 nd nd bd

Wartości wskaźnika dla poszczególnych lat podano na 

podstawie danych zaktualizowanych i opublikowanych 

na stronie internetowej GUS (kwiecień, 2018), zgodnie z 

ekspertyzą „Oszacowanie oczekiwanych rezultatów 

interwencji za pomocą miar dostępności transportowej 

dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych 

i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020” 

(zlecenie Ministerstwa Rozwoju, wykonawca Instytut 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. 

Leszczyckiego Państwowa Akademia Nauk, Warszawa, 

grudzień 2017). Zaktualizowana wartość bazowa w 2013 

r. wynosi 15,72.

II oś priorytetowa Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

Cel szczegółowy: Zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i obszarach funkcjonalnych

Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej

III oś priorytetowa Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa

Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność Polski Wschodniej w zakresie infrastruktury kolejowej

IV oś priorytetowa Pomoc Techniczna

WARTOŚĆ ROCZNA

I oś priorytetowa Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Cel szczegółowy: Większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej

Cel szczegółowy: Sprawne zarządzanie i wdrażanie Programu oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach POPW

Cel szczegółowy:  Sprawne i prawidłowe przygotowanie i realizacja projektów przez beneficjentów Programu

Tabela 1

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej w zakresie prowadzenia działalnosci innowacyjnej

2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.
Wartość docelowa (2023 

r.)
2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”1



Średnioroczna liczba form 

szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji systemu 

wdrażania FE

liczba
słabiej 

rozwinięty
0,44 2013 nd nd 2 nd nd 0 nd nd 0 nd nd 0,4 nd nd 1,47 nd nd 1,4

Ocena przydatności form 

szkoleniowych dla beneficjentów
Skala 1-5

słabiej 

rozwinięty
3,92 2013 nd nd 4 nd nd nd nd nd nd nd nd 4,37 nd nd 4,28 nd nd 4,3

W 2014 r. i 2015 r. nie przeprowadzono szkoleń 

finansowanych z IV osi POPW.

1 W tabeli 1 podział według płci będzie stosowany w polach przedstawiających roczne wartości tylko wówczas, gdy został uwzględniony w tabeli 12 PO. W przeciwnym razie należy wpisać „Ogółem”.

bd - brak danych GUS

Cel szczegółowy: Skuteczny system informacji i promocji w ramach Programu


