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Załącznik nr 6 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 

 

 

Tabela wska źników produktu i rezultatu na poziomie projektu w r amach Działa ń 1.1-1.2 RPO WP 
 

Wersja z dnia 29-12-2015 r. 

 

Działanie 1.1 Mikro, małe i średnie przedsi ębiorstwa 

Numer 
Działania/ 

Poddziałania  

Typ 
wska źnika 

Kod 
wska źnika Nazwa wska źnika Jednostka miary Charakter wska źnika  

1.1 Produktu 1.1.1 Liczba zakupionych środków trwałych szt. obowi ązkowy 
1.1 Produktu 1.1.2 Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych szt. uzupełniający 
1.1 Produktu 1.1.3 Powierzchnia nabytych gruntów ha uzupełniający 
1.1 Produktu 1.1.4 Powierzchnia nabytych nieruchomości m2 uzupełniający 
1.1 Produktu 1.1.5 Liczba wybudowanych budynków szt. obowi ązkowy 
1.1 Produktu 1.1.6 Powierzchnia wybudowanych budynk ów m2 obowi ązkowy 
1.1 Produktu 1.1.7 Liczba zmodernizowanych budynków  szt. obowi ązkowy 
1.1 Produktu 1.1.8 Powierzchnia zmodernizowanych bu dynków m2 obowi ązkowy 
1.1 Produktu 1.1.9 Liczba wdroŜonych nowych rozwiązań technologicznych szt. uzupełniający 
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1.1 Produktu 1.1.10 Liczba wdro Ŝonych systemów zarz ądzania przedsi ębiorstwem szt. obowi ązkowy 

1.1 Produktu 1.1.11 Liczba przedsi ębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakres ie 
ochrony powietrza szt. obowi ązkowy 

1.1 Produktu 1.1.12 Liczba przedsi ębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakres ie 
gospodarki odpadami szt. obowi ązkowy 

1.1 Produktu 1.1.13 Liczba przedsi ębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakres ie 
gospodarki wodno ściekowej szt. obowi ązkowy 

1.1 Produktu 1.1.14 
Liczba wspartych przedsi ębiorstw prowadz ących działalno ść 
gospodarcz ą związaną z gospodark ą elektroniczn ą (usługi i aplikacje dla 
MŚP) 

szt. obowi ązkowy 

1.1 Produktu 1.1.15 Liczba międzynarodowych imprez gospodarczych z udziałem beneficjenta szt. uzupełniający 
1.1 Produktu 1.1.16 Liczba krajowych imprez gospodarczych z udziałem beneficjenta szt. uzupełniający 
1.1 Produktu 1.1.17 Liczba godzin usług doradczych w zakresie certyfikacji produktów i usług godziny uzupełniający 
1.1 Produktu 1.1.18 Liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu szt. uzupełniający 
1.1 Produktu 1.1.19 Liczba godzin szkoleniowych  godziny uzupełniający 

1.1 Rezultatu 1.1.20 Zmiana emisji głównych zanieczyszcze ń powietrza: dwutlenku siarki, 
tlenku azotu, pyłów, dwutlenku w ęgla tony/rok obowi ązkowy 

1.1 Rezultatu 1.1.21 Zmiana ilo ści wytwarzanych odpadów tony/rok obowi ązkowy 
1.1 Rezultatu 1.1.22 Zmiana ilo ści zu Ŝycia wody m3/rok obowi ązkowy 
1.1 Rezultatu 1.1.23 Zmiana ilo ści ścieków przemysłowych wymagaj ących oczyszczenia m 3/rok obowi ązkowy 
1.1 Rezultatu 1.1.24 Zmiana ilo ści oczyszczanych ścieków przemysłowych m 3/rok obowi ązkowy 
1.1 Rezultatu 1.1.25 Liczba nowych produktów szt. obowi ązkowy 
1.1 Rezultatu 1.1.26 Liczba nowych usług szt. obowi ązkowy 

1.1 Rezultatu 1.1.27 Liczba nowych usług elektronicznych dla M ŚP świadczonych przez 
wsparte przedsi ębiorstwa  szt. obowi ązkowy 

1.1 Rezultatu 1.1.28 Liczba uzyskanych certyfikatów wyrobów i usług szt. uzupełniający 
1.1 Rezultatu 1.1.29 Udział eksportu w ogólnej wielkości sprzedaŜy % uzupełniający 

1.1 Rezultatu 1.1.30 Liczba podpisanych kontraktów handlowych w wyniku udziału w  imprezach 
gospodarczych 

szt. uzupełniający 

1.1 Rezultatu 1.1.31 Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu osoby uzupełniający 
1.1 Rezultatu 1.1.32 Zmiana energochłonno ści  MWh/rok obowi ązkowy 
1.1 Rezultatu 1.1.33 Wzrost przychodów z działalności eksportowej PLN uzupełniający 

1.1 Rezultatu 1.1.34 Liczba udoskonalonych produktó w szt. obowi ązkowy 
1.1 Rezultatu 1.1.35 Liczba udoskonalonych usług szt. obowi ązkowy 

Działanie 1.2 Rozwi ązania innowacyjne w M ŚP 

Numer 
Działania/ 

Poddziałania  

Typ 
wska źnika 

Kod 
wska źnika Nazwa wska źnika Jednostka miary Charakter wska źnika  
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1.2 Produktu 1.2.1 Liczba przedsi ębiorstw wspartych w zakresie wdro Ŝenia wynik ów prac 
B+RT szt. obowi ązkowy 

1.2 Produktu 1.2.2 Warto ść zakupionych środków trwałych/warto ści niematerialnych i 
prawnych słu Ŝących wdro Ŝeniu projektu PLN obowi ązkowy 

1.2 Produktu 1.2.3 Liczba wspartych przedsi ębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym szt. obow iązkowy 
1.2 Produktu 1.2.4 Liczba wdro Ŝonych technologii szt. obowi ązkowy 
1.2 Produktu 1.2.5 Liczba wspartych przedsi ębiorstw prowadz ących działalno ść B+ RT szt. obowi ązkowy 
1.2 Produktu 1.2.6 Liczba laboratoriów utworzonych w przedsi ębiorstwach szt. obowi ązkowy 
1.2 Produktu 1.2.7 Liczba zgłoszonych praw wył ączno ści np. patentów szt. uzupełniaj ący 
1.2 Produktu 1.2.8 Liczba godzin usług doradczych  godziny uzupełniający 
1.2 Produktu 1.2.9 Liczba przeprowadzonych szkoleń w ramach projektu szt. uzupełniający 
1.2 Produktu 1.2.10 Liczba godzin szkoleniowych  godziny uzupełniający 
1.2 Rezultatu 1.2.11 Liczba wytworzonych technologi i wprowadzonych na rynek szt. obowi ązkowy 
1.2 Rezultatu 1.2.12 Liczba wdro Ŝonych wyników prac B+ RT szt. obowi ązkowy 
1.2 Rezultatu 1.2.13 Liczba uzyskanych praw wył ączno ści np. patentów szt. uzupełniaj ący 
1.2 Rezultatu 1.2.14 Liczba nowych produktów i usłu g szt. obowi ązkowy 
1.2 Rezultatu 1.2.15 Liczba udoskonalonych produktó w i usług szt. obowi ązkowy 
1.2 Rezultatu 1.2.16 Zmiana energochłonno ści  MWh/rok obowi ązkowy 
1.2 Rezultatu 1.2.17 Zmiana ilo ści zu Ŝycia wody m3/rok obowi ązkowy 

1.2 Rezultatu 1.2.18 Liczba nowych projektów B+  RT prowadzonych przez wsparte 
przedsi ębiorstwa szt. obowi ązkowy 

1.2 Rezultatu 1.2.19 Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu osoby uzupełniający 
 


