
Zał. 3. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla V osi priorytetowej POIR (działanie 5.1) 

 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU  

  
Nazwa wskaźnika 

 

Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

Bazowa 

Rok 

bazowy 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

 

Źródło 

 

Oś priorytetowa V: Pomoc techniczna 

Działanie 5.1 
 

 
 
 

 

Średnioroczna liczba form 

szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji 

systemu wdrażania FE 

 

 
szt. 

 

nd 

 
 

1 

 

     
2013 

 
 

3 

 

Informatyczny 

system 

monitorowania 

programu 
 

Średni czas zatwierdzenia 

projektu (od złożenia 

wniosku o dofinansowanie 

do podpisania umowy) 

 Liczba dni nd 263 2014 160 SL 2014-2020 

Odsetek wdrożonych 

rekomendacji operacyjnych % nd 29 2014 50 
System 
wdrażania 
rekomendacji 

Ocena przydatności form 

szkoleniowych dla 

beneficjentów 
Skala 0-5 Nd 4,08 2014 4,20 

Badania 
ankietowe 



WSKAŹNIKI PRODUKTU 

  
Nazwa wskaźnika 

 

Jednostka 

miary 

Kategoria 

regionu 

Wartość 

Bazowa 

Rok 

bazowy 

Szacowana 

wartość 

docelowa 

(2023) 

 

Źródło 

 

Oś priorytetowa V: Pomoc techniczna 

Działanie 5.1 
 

 
 
 

 

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla instytucji 

 

 
osoba 

nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba zakupionych urządzeń 

oraz elementów wyposażenia 

stanowisk pracy  szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba przeprowadzonych 

ewaluacji 
szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba utworzonych lub 

dostosowanych systemów 

informatycznych szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

              



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Liczba posiedzeń sieci 

tematycznych, grup 

roboczych, komitetów oraz 

innych ciał angażujących 

partnerów spoza administracji 

publicznej 

szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba zorganizowanych 

spotkań, konferencji, 

seminariów szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba opracowanych 

ekspertyz 
szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba projektów objętych 

wsparciem 
szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba uczestników form 

szkoleniowych dla 

beneficjentów 

 

 
osoba 

 

nd 
nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu 

internetowego 

szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba działań informacyjno-

promocyjnych o szerokim 

zasięgu szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 



Liczba materiałów 

informacyjnych lub 

promocyjnych wydanych w 

formie elektronicznej 

szt. nd nd nd nd SL 2014-2020 

Liczba etatomiesięcy 

finansowanych ze środków 

pomocy technicznej szt nd nd nd nd SL 2014-2020 

                                      

          

 

 

 

 


