
Definicja wskaźnika liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 

 
W związku z pojawiającymi się problemami w zakresie interpretacji wskaźnika Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach, proszę o opinię 

wskazującą, w jakiej sytuacji Wnioskodawca powinien wybrać powyższy wskaźnik przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach typu projektu Działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające       

do ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.  

Definicja wskaźnika liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach oznacza liczbę przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren 

wsparty w ramach realizowanego projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jego zakończeniu). Czy powyższa definicja wskazuje, że przedsiębiorstwa ulokowane 

są/będą wyłącznie na powierzchni obszaru objętego projektem, tj. na obszarze zrewitalizowanym? Jeżeli tak należy rozumieć definicję wskaźnika, to istnieje potencjalna 

przesłanka do wystąpienia pomocy publicznej w tego typu projektach? Czy też, wyjątkowo w przypadku ww. wskaźnika, obszar zrewitalizowany należy rozumieć szeroko,           

np. teren całej wsi? DW RPO zwraca również uwagę, że zdarzają się przypadki posiadania przez Lokalne Grupy Działania wysoko punktowanego kryterium liczba 

przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach. Niewybranie powyższego kryterium przez Wnioskodawcę może nieść za sobą wysokie ryzyko nieuzyskania 

minimum punktowego warunkującego wybór operacji na etapie oceny dokonywanej przez Lokalną Grupę Działania. 

 

Odpowiedź: 

 

Informuję, iż wskaźnik Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach  należy wybrać w przypadku, gdy dotyczy przedsiębiorstw 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w programie rewitalizacji w ramach 1 typu projektów określonych dla Działania 7.1, tj. Działania infrastrukturalne 

przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do 

ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Przy 

czym jako obszar rewitalizacji wyznaczony w programie rewitalizacji należy rozumieć część obszaru gminy, np. sołectwo, a nie wyłącznie powierzchnię działki, na której stoi 

budynek objęty działaniami rewitalizacyjnymi. Jednocześnie w ww. przypadku należy wziąć pod uwagę kwestię możliwości występowania w projekcie pomocy publicznej.  

Ww. wskaźnik nie powinien być brany pod uwagę w przypadku 2 typu projektów tj. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające 

konkurencyjność przedsiębiorstwa, z wiązane z unowocześnieniem sposobu działania jak i ofert (…). W załączniku przesyłam interpretację Departamentu Funduszy 

Europejskich w zakresie przyporządkowania wskaźników do typów projektów ramach Działania 7.1. Jednocześnie informuję, iż w Zasadach udzielania wsparcia na projekty 

grantowe w ramach RLKS dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P przyjętych uchwałą  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego   

Nr 17/726/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. określono wskaźniki obowiązujące dla typu 2 projektów.  

  



OŚ PRIORYTETOWA 7 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 
 
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 
Przyporządkowanie wskaźników do typów projektów 
 

Wskaźniki monitorowania 

L.p Typ projektu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki produktu 

Nazwa j.m Nazwa j.m 
1 Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji 

społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w 
szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk 
społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-
gospodarczego danego obszaru  
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących 
obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.  

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych 
na zrewitalizowanych obszarach (RLKS) 

szt. Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

Liczba osób korzystających ze 
zrewitalizowanych obszarów  

osoby Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 
(RLKS) 

ha 

  Długość przebudowanych dróg gminnych 
(RLKS) 

km 

2 Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - 
projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność 
przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu 
działania jak i oferty (…) 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach (CI8) (RLKS) 

EPC Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie (CI1) 

szt. 

Liczba nowych produktów/usług 
wprowadzonych w przedsiębiorstwie 

szt. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
dotacje (CI2) 

szt. 

Liczba udoskonalonych produktów/usług 
wprowadzonych  
w przedsiębiorstwie 

szt. Liczba przedsiębiorstw wspartych  
w zakresie ekoinnowacji (RLKS) 

szt. 

3 Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów 
przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli 
do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych 

przez inkubator. 

Liczba nowych przedsiębiorstw 
powstałych przy wsparciu instytucji 
otoczenia biznesu (RLKS) 

szt. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe (CI4) (RLKS) 

szt. 

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

szt. Liczba usług (nowych lub ulepszonych) 
świadczonych przez inkubatory 
przedsiębiorczości 

szt. 

  Liczba wspartych inkubatorów 
przedsiębiorczości (RLKS) 

szt. 

  Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

szt. 

4 Projekty grantowe (w zakresie typu projektu 2). Patrz: typ projektu 2.  Patrz: typ projektu 2.  

 


