Załącznik nr 1 do Kryteriów wyboru projektów. Definicje wskaźników produktu i rezultatu.
Działanie: 1.4 Wsparcie Rozwoju przedsiębiorczości
Poddziałanie: 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu
Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Priorytet: 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego
wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory
przedsiębiorczości
Cel szczegółowy: Lepsze warunki do rozwoju MŚP
Schemat: Profesjonalizacja IOB – tryb pozakonkuroswy
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostk
a miary

Definicja

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

1

Liczba
przedsiębiorstw
korzystających z
zaawansowanych
usług (nowych
i/lub ulepszonych)
świadczonych
przez instytucje
otoczenia biznesu

szt.

Liczba przedsiębiorstw, które w związku z realizacją projektu
skorzystały z usług dotychczas nieoferowanych przez wspartą
instytucję otoczenia biznesu (IOB), wprowadzonych do oferty IOB lub
ulepszonych (np. poprzez zwiększenie zakresu usług, podniesienie
jakości usług, zmianę sposobu świadczenia usług), w wyniku
realizowanego projektu.
Przyjęto, że chodzi o usługi oszacowane w ramach wskaźnika Liczba
zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych
przez instytucje otoczenia biznesu, z których przedsiębiorstwa będą
korzystały w okresie trwałości projektu.
Wskaźnik produktu

1

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie (CI1)

2

Liczba
przedsiębiorstw
wspartych w
zakresie
doradztwa
specjalistycznego

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej formie
z funduszy strukturalnych.
szt.

szt.

Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu.
Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego projektu
uzyskały wsparcie w zakresie doradztwa specjalistycznego,
dotyczącego np. opracowania strategii rozwoju firmy, polityki
inwestycyjnej, zarządzania finansowego, pozyskania inwestora
zewnętrznego,
zarządzania
jakością,
wykorzystywania
zaawansowanych technologii ICT, udziału w programach
międzynarodowych (w zależności od zakresu wsparcia przewidzianego
w RPO WK-P 2014-2020). Doradztwo specjalistyczne nie obejmuje
doradztwa stałego związanego z codzienną działalnością operacyjną
przedsiębiorstwa (np. usług prawnych, doradztwa podatkowego).
Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji
Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu.

3

Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie
niefinansowe (CI4)

szt.

Wskaźnik obejmuje przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia, które
nie wymaga bezpośredniego transferu finansowego (doradztwo,
konsultacje, inkubatory przedsiębiorczości). Instrumenty kapitałowe są
uważana za wsparcie finansowe.

1

4

5

Liczba instytucji
otoczenia biznesu
wspartych w
zakresie
profesjonalizacji
usług

Liczba
zaawansowanych
usług (nowych lub
ulepszonych)
świadczonych
przez instytucje
otoczenia biznesu

szt

szt

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w celu profesjonalizacji
usług dla przedsiębiorstw, zgodnie z zakresem wsparcia przewidzianym
w UP oraz linii demarkacyjnej.
Wyliczając wartość wskaźnika zakładamy, że liczba instytucji otoczenia
biznesu jest tożsama z liczbą podpisanych umów (wielokrotnie
wspierana instytucja zliczana jest wielokrotnie).
Odpowiada liczbie projektów wspartych w ramach typu 1. (koszt
jednostkowy 2 mln zł), typu 2. (koszt jednostkowy 3 mln zł) oraz 5.
(koszt jednostkowy 0,4 mln zł)
Poprzez nowa zaawansowana usługę rozumie się usługę, która została
wypracowana w ramach dofinansowanego projektu i nie była wcześniej
oferowana
przez
wspartą
instytucję
otoczenia
biznesu.
Poprzez ulepszoną zaawansowana usługę rozumie się usługę, która
została wypracowana w ramach dofinansowanego projektu i która
stanowi znaczące/istotne rozszerzenie usługi/usług wcześniej
oferowanej/oferowanych przez wspartą instytucję otoczenia biznesu.
Wskaźnik horyzontalny

1

2

Liczba obiektów
dostosowanych do
potrzeb osób z
niepełnosprawnoś
ciami [szt.]

Liczba osób
objętych
szkoleniami /
doradztwem w
zakresie
kompetencji
cyfrowych

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne
podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania
umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie,
w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i
poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi
czy sensorycznymi. Jako obiekty budowlane należy rozumieć
konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z
materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem
prac budowlanych.
szt.
Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania
umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi
czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów,
urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów,
należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia
wydatku związanego z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.
Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących
efektywne korzystanie z mediów elektronicznych tj. m.in. korzystania
z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz
kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie
bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami
internetowymi).
osoby

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia
w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie
szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego,
którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać
wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj
wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w
ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu
nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości
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pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych
i priorytetów inwestycyjnych

3

Liczba projektów,
w których
sfinansowano
koszty
racjonalnych
usprawnień dla
osób z
niepełnosprawnoś
ciami

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany
oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub
nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z
niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie
równości z innymi osobami.
szt.

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego
z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady
racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport
niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale
też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy
powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a),
osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.
Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu,
zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), a w
przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów,
które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK.

4

Liczba podmiotów
wykorzystujących
technologie
informacyjnokomunikacyjne

szt.

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information
and Communications Technology) należy rozumieć technologie
pozyskiwania/ produkcji, gromadzenia/ przechowywania, przesyłania,
przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji
elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i
wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz
usług im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe.
W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we
wskaźniku należy ująć wartość „1”.

W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo
podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów
wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności
narzędzia TIK
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