
     Definicje wskaźników 

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego 

1 

Liczba 
przedsiębiorstw 
ulokowanych na 
zrewitalizowanych 
obszarach 

Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły 
działalność na teren wsparty w ramach realizowanego projektu 
(w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jej zakończeniu). 

Jednostka miary: szt. 

2 

Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów  

Potencjalna liczba osób korzystających z rewitalizowanych w 
ramach projektu obszarów. Pod uwagę bierze się liczbę ludności 
zamieszkałej na zrewitalizowanych obszarach.  

Jednostka miary: osoby 

3 

Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych 
przedsiębiorstwach 
(CI8) 

Liczba nowych miejsc pracy brutto we wspieranych 
przedsiębiorstwach w przeliczeniu na pełne etaty (EPC).  

Jest to wskaźnik „przed-po”, który mierzy część wzrostu 
zatrudnienia, będący bezpośrednią konsekwencją realizacji 
projektu (pracowników zatrudnionych w celu realizacji projektu 
nie liczy się). Stanowiska muszą być wypełnione (wakaty nie są 
liczone)  
i zwiększać ogólną liczbę miejsc pracy w przedsiębiorstwie. Jeśli 
łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie nie zwiększa się – 
wartość wskaźnika wynosi zero – jest on wówczas traktowany 
jako wyrównanie, nie wzrost. Chronione miejsca pracy itp. 
również nie są wliczane. 

Jednostka miary: EPC 

4 

Liczba nowych 
produktów/usług 
wprowadzonych w 
przedsiębiorstwie  

Wskaźnik mierzy rezultaty wsparcia dla przedsiębiorstw 
rozwijających produkt (usługę) nowy dla firmy. Może obejmować 
innowacje procesowe, jeżeli proces przyczynia się do rozwoju 
nowego produktu. Projekty nieposiadające celu polegającego na 
rozwoju nowego produktu, nie powinny być brane pod uwagę.  

Produkt jest nowy dla firmy, jeżeli przedsiębiorstwo nie 
produkuje produktu o tej samej funkcjonalności lub technologia 
produkcji różni się zasadniczo od technologii już produkowanych 
wyrobów. Produkty mogą być materialne i niematerialne (w tym 
usługi). 

Jednostka miary: szt. 

5 

Liczba 
udoskonalonych 
produktów/usług 
wprowadzonych w 
przedsiębiorstwie  

Wskaźnik mierzy rezultaty wsparcia dla przedsiębiorstw 
ulepszających produkt (usługę) firmy. Może obejmować 
innowacje procesowe, jeżeli proces przyczynia się do ulepszenia 
produktu. Projekty nieposiadające celu polegającego na 
ulepszeniu produktu, nie powinny być brane pod uwagę. 

Jednostka miary: szt. 



6 

Liczba nowych 
przedsiębiorstw 
powstałych przy 
wsparciu instytucji 
otoczenia biznesu 

Liczba przedsiębiorstw, które powstały w wyniku wsparcia 
udzielonego przez instytucję otoczenia biznesu (w rozumieniu 
definicji i zgodnie z założeniami SzOOP). 

Jednostka miary: szt. 

7 

Liczba 
przedsiębiorstw 
korzystających z 
usług (nowych i/lub 
ulepszonych) 
świadczonych przez 
inkubatory 
przedsiębiorczości  

Liczba przedsiębiorstw, które w związku z realizacją projektu 
skorzystały z usług dotychczas nieoferowanych przez wsparty 
inkubator lub wprowadzonych do oferty inkubatora lub 
ulepszonych (np. poprzez zwiększenie zakresu usług, podniesienie 
jakości usług, zmianę sposobu świadczenia usług). 

Jednostka miary: szt. 

Wskaźnik produktu 

1 

Liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych na  
rewitalizowanych 
obszarach  

Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego 
projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach. 

Obiekt infrastruktury  (obiekt budowlany) – należy przez to 
rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz  
z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych. 

Jednostka miary: szt. 

2 

Powierzchnia 
obszarów objętych 
rewitalizacją 

Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego projektem. 
Liczony jest jako powierzchnia terenu na jakim prowadzone są 
działania związane z realizacją projektu. W przypadku w którym 
rewitalizacją objęty jest budynek, powierzchnia obszaru objętego 
rewitalizacja odpowiada powierzchni działki, na której stoi 
budynek. 

Jednostka miary: ha 

3 

Długość 
przebudowanych 
dróg gminnych 

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na 
odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło 
podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych 
istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego. 

Jednostka miary: km 

4 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie (CI1) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w dowolnej 
formie  
z funduszy strukturalnych.  

Przedsiębiorstwo – organizacja produkcji produktów lub usług  
w celu zaspokojenia potrzeb rynku w celu osiągnięcia zysku. 
Formy prawne przedsiębiorstwa mogą być różne (na własny 
rachunek, spółki, itp.). 

Jednostka miary: szt. 



5 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
dotacje (CI2)  

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w postaci 
bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia finansowego (dotacje).  

Jednostka miary: szt. 

6 

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
niefinansowe (CI4) 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia, które nie 
wymaga bezpośredniego transferu finansowego (doradztwo, 
konsultacje, inkubatory przedsiębiorczości). Instrumenty 
kapitałowe, są uważana za wsparcie finansowe. 

Jednostka miary: szt. 

7 

Liczba 
przedsiębiorstw 
wspartych w 
zakresie 
ekoinnowacji 

Liczba przedsiębiorstw, które w ramach realizowanego projektu 
wprowadziły innowacje ukierunkowane na poprawę efektywności 
wykorzystania zasobów naturalnych w gospodarce, zmniejszenie 
negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko lub 
wzmocnienie odporności gospodarki na presje środowiskowe. 

Jednostka miary: szt. 

8 

Liczba usług 
(nowych lub 
ulepszonych) 
świadczonych przez 
inkubatory 
przedsiębiorczości  

Liczba usług dotychczas nie oferowanych przez wsparty 
inkubator, wprowadzonych do oferty inkubatora lub ulepszonych 
(np. poprzez zwiększenie zakresu usług, podniesienie jakości 
usług, zmianę sposobu świadczenia usług). 

Jednostka miary: szt. 

9 

Liczba wspartych 
inkubatorów 
przedsiębiorczości 

Liczba wspartych w ramach projektu inkubatorów 
przedsiębiorczości (w rozumieniu definicji i zgodnie z założeniami 
SzOOP). 

Inkubator przedsiębiorczości – preferencyjny instrument rozwoju 
przedsiębiorczości, którego celem jest ułatwienie powstania  
i funkcjonowania przedsiębiorstw, z określeniem ograniczonego 
okresu „inkubacji”. Działanie inkubatora powinno być 
ukierunkowanie na pomoc w rozwoju firm m.in. poprzez 
udostępnienie im  warunków lokalowych, doradztwo 
ekonomiczne, prawne, technologiczne itp., pomoc w 
pozyskiwaniu środków finansowych, organizowanie kontaktów z 
innymi firmami oraz instytucjami naukowymi itp. 

Jednostka miary: szt. 

 

 

 

 

 

 

 



Zastosowanie wskaźnika 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w 
ramach projektów realizowanych 

w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik produktu 

Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na  
rewitalizowanych 
obszarach  

Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego 
projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach. 

Obiekt infrastruktury  (obiekt budowlany) – należy przez to 
rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z 
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 
budowlanych. 

Jednostka miary: szt. 

 

Definicja oparta jest na definicjach ujętych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, 
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 

Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

Obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 



 
 
 
 

 

Uwaga!!! 

 

1. Do obiektów infrastruktury wspartych w ramach projektu mogą zostać zaliczone 
wyłącznie obiekty realizowane w ramach wydatków kwalifikowalnych. 

2. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jakkolwiek definicja wskaźnika dotyczy stosunkowo 
szerokiego zakresu obiektów, to nie każdy obiekt spełniający definicję obiektu 
budowlanego realizowany w ramach projektu może zostać wliczony do wskaźnika. 
Obiekty ujmowane do wskaźnika powinny być bezpośrednio związane i służyć realizacji 

celów kompleksowego projektu rewitalizacyjnego. Wspierane obiekty powinny być 

niezbędne i bezpośrednio służyć realizacji działań „miękkich” co oznacza, że w/na 

nich powinny być realizowane te działania, bądź też powinny stanowić niezbędny 

element projektu umożliwiający korzystanie z infrastruktury służącej bezpośrednio 

realizacji celów kompleksowego projektu (np. drogi, chodniki). Nie powinno się w 

związku z tym wliczać do wskaźnika, mimo spełnienia definicji obiektu budowlanego, 

np. tablic i urządzeń reklamowych oraz infrastruktury towarzyszącej (np. słupów 

oświetleniowych, ławek, śmietników – o ile można je uznać za taką infrastrukturę). 

3. Dużą uwagę należy zwrócić podczas identyfikacji służących bezpośrednio celom 
projektu obiektów małej infrastruktury. Liczba i rodzaj realizowanych w ramach 
projektu obiektów mogą sprawiać trudności z właściwym odniesieniem ich do realizacji 
celów projektu. Dlatego też np. realizacja obiektów małej infrastruktury wchodzących 
w skład szerszego zamierzenia infrastrukturalnego lub kompleksu obiektów, jak np. 
boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznych, powinna być liczona jako 1 obiekt, który 
przyczynia się do realizacji działań rewitalizacyjnych jako całość. 
Adekwatne podejście należy odnieść do realizacji m.in. dróg, gdzie realizację wraz z 

drogą chodnika w jej ciągu należy traktować jako realizację 1 obiektu. 

4. Do wskaźnika można  wliczać obiekty, w których realizowane będą działania 
polegające wyłącznie na ich wyposażeniu, o ile służą one spełnieniu celu projektu 
kompleksowego. 

5. Wskaźnik dotyczy również obiektów małych inkubatorów przedsiębiorczości 
wspieranych  
w ramach konkursu dedykowanego inkubatorom (typ projektu 3), pod warunkiem 
jednak, że inkubatory zlokalizowane będą na obszarze rewitalizacji określonym w 
programie rewitalizacji. 

 

 
 
 



Doprecyzowanie dotyczące punktu 3: 
 
Punkt ten odnosi się wyłącznie do obiektów małej infrastruktury i kwalifikowania ich pod kątem 
spełniania celów rewitalizacyjnych projektu. Dlatego też określono, że należy traktować taki 
obiekt/obiekty jako całość niezbędną do realizacji celu rewitalizacyjnego. Myśląc np. o siłowni 
zewnętrznej myślimy o jednym obiekcie zlokalizowanym w danym miejscu mimo, że w skład 
takiej siłowni wchodzić może więcej niż 1 element (w rozumieniu Prawa budowlanego więcej niż 
jeden obiekt małej infrastruktury).  

Pozwolę sobie na przykładach wyjaśnić: 

W ramach projektów realizujemy:  
1. Siłownię zewnętrzną składającą się z 5 obiektów małej architektury oraz plac zabaw 

składający się z 3 obiektów małej architektury – wszystkie obiekty małej infrastruktury 
wchodzące w skład siłowni traktujemy jako wchodzące w skład kompleksu obiektów, 
podobnie czynimy  
w odniesieniu do placu zabaw, tak więc mamy do czynienia z 2 obiektami infrastruktury, 
tj. siłownią oraz placem zabaw – wartość wskaźnika: 2. 

2. Boisko, na którym ustawione będą słupy oświetleniowe, ławki oraz siłownia zewnętrzna 
składająca się z 7 obiektów małej infrastruktury – mamy do czynienia z 2 obiektami, 
wartość wskaźnika: 2. 

3. Boisko, na którym ustawione będą słupy oświetleniowe i ławki oraz - w innej 
lokalizacji/poza boiskiem - siłownię zewnętrzną składająca się z 7 obiektów małej 
infrastruktury – mamy do czynienia z 2 obiektami, wartość wskaźnika: 2. 

4. Piaskownicę wraz z 2 ławkami oraz - w innej lokalizacji - boisko wraz z ławkami i słupami 
oświetleniowymi – mamy do czynienia z 2 obiektami, tj. piaskownicą (obiektem małej 
infrastruktury) oraz boiskiem, wartość wskaźnika: 2. 

 

Obiekt zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji, a niezbędny do realizacji celów rewitalizacji na 
obszarach rewitalizacji może zostać zaliczony do wskaźnika „Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach”. Co do zasady obiekty, do 
których odnosi się ww. wskaźnik powinny być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji. W 
wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się jednak zaliczenie do wskaźnika obiektów, które 
zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji. Muszą zostać spełnione jednak określone warunki, 
a mianowicie: 

- realizowany obiekt jest niezbędny do realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji 
(ujęty  
w LPR/GPR), 

- na obszarze objętym rewitalizacją nie istnieje infrastruktura mogąca służyć realizacji celów 
rewitalizacji, lecz taka infrastruktura istnieje poza tym obszarem i racjonalne jest wykorzystanie 
jej do realizacji działań odnoszących się do obszaru rewitalizacji (zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Rozwoju  
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w określonych sytuacjach 
działania mogą być podejmowane poza obszarem rewitalizacji, o ile służą realizacji celów 
wynikających z programu rewitalizacji). 

 
 


