
Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań  

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu
1
 

Wartość 

Bazowa
2
 

Rok 

bazowy
3
 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Działanie 1.1  

Platformy startowe dla nowych 

pomysłów  

Liczba nowych 

przedsiębiorstw powstałych 

przy wsparciu IOB  

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 1490 SL 2014 

Liczba wprowadzonych 

innowacji produktowych 
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 740 SL 2014 

Poddziałanie 1.1.1  

Platformy startowe dla nowych 

pomysłów  

Liczba nowych 

przedsiębiorstw powstałych 

przy wsparciu IOB  

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 1490 SL 2014 

Poddziałanie 1.1.2  

Rozwój startupów w Polsce 

Wschodniej 

Liczba wprowadzonych 

innowacji produktowych 
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 740 SL 2014 

Działanie 1.2  

Internacjonalizacja MŚP 

Liczba przygotowanych do 

wdrożenia modeli 

biznesowych 

internacjonalizacji 

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 520  SL 2014 

Działanie 1.3 

Ponadregionalne powiązania 

kooperacyjne 

Liczba wprowadzonych 

innowacji w tym:  
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 90 SL 2014 

                                                           
1
 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 

2
 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej. 

3
 Dotyczy wyłącznie EFS oraz pomocy technicznej.  



Liczba wprowadzonych 

innowacji produktowych  
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 90 SL 2014 

Liczba wdrożonych wyników 

prac B+R 
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 76 SL 2014 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI8) 

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 142 SL 2014 

Poddziałanie 1.3.1  

Wdrażanie innowacji przez MŚP 

Liczba wprowadzonych 

innowacji w tym: 
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 76 SL 2014 

Liczba wprowadzonych 

innowacji produktowych  
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 76 SL 2014 

Liczba wdrożonych wyników 

prac B+R 
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 76 SL 2014 

Poddziałanie 1.3.2. 

Tworzenie sieciowych produktów 

przez MŚP 

Liczba wprowadzonych 

innowacji w tym: 
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 14 SL 2014 

Liczba wprowadzonych 

innowacji produktowych 
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 14 SL 2014 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych 

przedsiębiorstwach (CI8) 

szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 142 SL 2014 



Działanie 1.4  

Wzór na konkurencję 

Liczba wprowadzonych 

innowacji  
szt. 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

 

nd nd 285 SL 2014 

Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1 Zrównoważony 

transport miejski 

Liczba przewozów 

komunikacją miejską na 

przebudowanych i nowych 

liniach komunikacji miejskiej 

szt./rok 

regiony 

słabiej 

rozwinięte 

nd nd 66 000 000 SL 2014 

Oś priorytetowa IV: Pomoc Techniczna 

Działanie 4.1  

Wsparcie procesu wdrażania oraz 

promocja Programu 

Średnioroczna liczba form 

szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji 

systemu wdrażania FE 

lb. nd. 0,44 2013 2 
System 

monitorowania 

Ocena przydatności form 

szkoleniowych dla 

beneficjentów 

Skala 1-5 nd. 3,92 2013 4,2 
Badania 

ankietowe 

Średni czas zatwierdzenia 

projektu (od złożenia 

wniosku o dofinansowanie 

do podpisania umowy) 

Liczba dni nd. 190 2013 
Spadek 

wartości 
SL2014 

Odsetek wdrożonych 

rekomendacji operacyjnych 
% nd. 50 2013 60 

System 

wdrażania 

rekomendacji 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 

Kategoria 

 regionu
4
 

Wartość 

pośrednia  

(2018)
5
 

Szacowana 

wartość 

docelowa (2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia 

Działanie 1.1  

Platformy startowe dla nowych 

pomysłów 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)
6
, w tym: 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
60 1490 SL 2014 

Liczba wspieranych nowych 

przedsiębiorstw (CI5) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 1490 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 1490 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI29) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku (CI28) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

EUR 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 21 022 310 SL 2014 

Działanie 1.1.1 
Platformy startowe dla nowych 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1), w tym: 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
60 1490 SL 2014 

                                                           
4
 Dotyczy krajowych PO w stosownych przypadkach. 

5
 Dotyczy wskaźników zaliczonych do ram wykonania. 

6
 Wskaźnik występuje we wszystkich działaniach I osi priorytetowej. Wartość wskaźnika dla I osi odpowiada 69% wartości wskaźników z poszczególnych działań, tj. 2260, w celu uniknięcia 

„podwójnego liczenia” przedsiębiorstw, które mogą skorzystać ze wsparcia w ramach więcej niż jednego działania. 



pomysłów Liczba wspieranych nowych 

przedsiębiorstw (CI5) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 1490 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie niefinansowe (CI4) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 1490 SL 2014 

Działanie 1.1.2 

Rozwój startupów w Polsce 

Wschodniej 

  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1), w tym: 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Liczba wspieranych nowych 

przedsiębiorstw (CI5) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

EUR 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 21 022 310 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI29) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku (CI28) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 740 SL 2014 

Działanie 1.2  

Internacjonalizacja MŚP 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1), w tym: 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
102 530 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 530 SL 2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

EUR 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 16 000 000 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 

zakresie internacjonalizacji 

działalności 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 530 SL 2014 

Działanie 1.3  
Ponadregionalne powiązania 
kooperacyjne 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1), w tym: 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
18 218 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 218 SL 2014 



Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

EUR 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 183 760 500 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku (CI28) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 218 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI29) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 218 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 

zakresie wdrożenia wyników prac 

B+R 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 76 SL 2014 

 

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie 

innowacji przez MŚP 

  

  

  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1), w tym: 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
18 76 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 76 SL 2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

EUR 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 70 700 000 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku (CI28) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 76 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI29) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 76 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 

zakresie wdrożenia wyników prac 

B+R 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 76 SL 2014 

Poddziałanie 1.3.2 

Tworzenie sieciowych produktów 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1), w tym: 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
0 142 SL 2014 



przez MŚP  

  

  

  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 142 SL 2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

EUR 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 113 060 500 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku (CI28) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 142 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw objętych 

wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy (CI29) 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 142 SL 2014 

Działanie 1.4 Wzór na 

konkurencję  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1), w tym: 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
189 380 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotacje (CI2) 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 380 SL 2014 

Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (dotacje) (CI6) 

EUR 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 101 889 500  SL 2014 

Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa 

Działanie 2.1 Zrównoważony 

transport miejski 

Liczba zakupionych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 270 SL 2014 

Pojemność zakupionego taboru 

pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej 

os. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 37 985 SL 2014 

Całkowita długość nowych lub 

przebudowanych linii komunikacji 

miejskiej 

km 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 450 SL 2014 

Liczba zainstalowanych inteligentnych 

systemów transportowych 
szt. 

regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 5 SL 2014 



Działanie 2.2 Infrastruktura 

drogowa 

Całkowita długość nowych dróg (CI 
13)  

km 
regiony słabiej 

rozwinięte 
0 40 SL 2014 

Całkowita długość przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg (CI 14)  

km 
regiony słabiej 

rozwinięte 
0 80 SL 2014 

Oś priorytetowa III: Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa 

Działanie 3.1 Infrastruktura 

kolejowa 

Całkowita długość przebudowanych 

lub zmodernizowanych linii 

kolejowych (CI 12), w tym: 

km 
regiony słabiej 

rozwinięte 
0  548 SL 2014 

Całkowita długość przebudowanych 

lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) 

km 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 110 SL 2014 

Liczba dokumentacji w ramach 

kolejowych projektów 

przygotowawczych 

szt. 
regiony słabiej 

rozwinięte 
nd 2 SL 2014 

Oś priorytetowa IV: Pomoc Techniczna 

Działanie 4.1  

Wsparcie procesu wdrażania 

oraz promocja Programu 

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla instytucji 
os. nd nd nd SL 2014 

Liczba przeprowadzonych ewaluacji  szt. nd nd nd SL 2014 

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla beneficjentów 
os. nd nd nd SL 2014 

Liczba działań informacyjno-

promocyjnych o szerokim zasięgu  
szt. nd nd nd SL 2014 

Liczba opracowanych ekspertyz szt. nd nd nd SL 2014 

Liczba zorganizowanych spotkań, 

konferencji, seminariów 
szt. nd nd nd SL 2014 

Liczba zakupionych urządzeń oraz 

elementów wyposażenia stanowisk 

pracy  

szt. nd nd nd SL 2014 

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu 

internetowego 

szt. nd nd nd SL 2014 

 


