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I NABÓR WNIOSKÓW W PWT POLSKA-ROSJA 2014-2020 

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU 

CEL TEMATYCZNY 3 (CT3): DZIEDZICTWO 

Wskaźnik produktu 1: ENI/CBC 6. 
Liczba organizacji korzystających ze 
wsparcia Programu na rzecz 
promowania kultury lokalnej  
i zachowania dziedzictwa 
historycznego 

Wskaźnik produktu 2: Liczba 
ulepszonych miejsc kulturowych, 
historycznych, turystycznych  
i przyrodniczych bezpośrednio  
w wyniku wsparcia Programu 

Wskaźnik produktu 3: ENI/CBC 8.  
Liczba transgranicznych wydarzeń 
kulturalnych zorganizowanych 
dzięki wsparciu Programu 

Wskaźnik rezultatu 1: Większa liczba 
odwiedzających miejsca dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
 

Wskaźnik rezultatu 2: Większa liczba 
odwiedzających miejsca dziedzictwa 
historycznego i przyrodniczego oraz 
obiekty kulturowe 
 

Wskaźnik rezultatu 3: Większa liczba 
odwiedzających obiekty kulturowe 
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CT3 WSKAŹNIKI REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 1:  

Większa liczba odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego 

   Wartość bazowa 
Liczba odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego w ciągu roku poprzedzającego 
złożenie projektu. 

Wartość docelowa 

Liczba odwiedzających instytucje kultury, miejsca dziedzictwa historycznego i kulturowego,  
w których eksponowane są zabytki w ciągu roku, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu w okresie 
jego trwałości (5 lat od zakończenia jego realizacji). Wartość bazowa i docelowa muszą być odniesione do 
okresu 1 roku, aby były porównywalne. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

wpisanie wartości do tego wskaźnika rezultatu uniemożliwia wpisanie wartości do pozostałych wskaźników 
rezultatu w Priorytecie 1; 
każdy wchodzący do obiektu jest liczony jako nowy użytkownik; 
jeżeli obiekt pełni dwie role (np. jest obiektem dziedzictwa historycznego i kulturowego), jego użytkownicy są 
wliczani jedynie raz do wskaźnika. 

CT3 WSKAŹNIKI REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 2:  

Większa liczba odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego i przyrodniczego  
oraz obiekty kulturowe 

   Wartość bazowa 
Liczba odwiedzających miejsca dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz obiekty kulturowe w ciągu 
roku poprzedzającego złożenie projektu. 

Wartość docelowa 

Liczba odwiedzających instytucje kultury, miejsca dziedzictwa historycznego i naturalnego,  
w których eksponowane są zabytki w ciągu roku, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu w okresie 
jego trwałości (5 lat od zakończenia jego realizacji). Wartość bazowa i docelowa muszą być odniesione do 
okresu 1 roku, aby były porównywalne. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

wpisanie wartości do tego wskaźnika rezultatu uniemożliwia wpisanie wartości do pozostałych wskaźników 
rezultatu w Priorytecie 1; 
każdy wchodzący do obiektu jest liczony jako nowy użytkownik; 
jeżeli obiekt pełni dwie role (np. jest obiektem dziedzictwa historycznego i kulturowego), jego użytkownicy są 
wliczani jedynie raz do wskaźnika. 
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CT3 WSKAŹNIKI REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 3:  

Większa liczba odwiedzających obiekty kulturowe 

   Wartość bazowa Liczba odwiedzających obiekty kulturowe w ciągu roku poprzedzającego złożenie projektu. 

Wartość docelowa 
liczbę odwiedzających instytucje kultury w ciągu roku, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu  
w okresie jego trwałości (5 lat od zakończenia jego realizacji). Wartość bazowa i docelowa muszą być 
odniesione do okresu 1 roku, aby były porównywalne. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

wpisanie wartości do tego wskaźnika rezultatu uniemożliwia wpisanie wartości do pozostałych wskaźników 
rezultatu w Priorytecie 1; 
każdy wchodzący do obiektu jest liczony jako nowy użytkownik; 
jeżeli obiekt pełni dwie role (np. jest obiektem dziedzictwa historycznego i kulturowego), jego użytkownicy są 
wliczani jedynie raz do wskaźnika. 

CT3 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WP 1: Liczba organizacji korzystających ze 
wsparcia Programu na rzecz promowania 
kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa 
historycznego 

0 2 organizacje 
1 organizacja BW; 1 organizacja B; 
podpisana umowa o dofinansowanie/partnerska 

WP 2: Liczba ulepszonych miejsc 
kulturowych, historycznych, turystycznych  
i przyrodniczych bezpośrednio w wyniku 
wsparcia Programu 

0 10 miejsc 

4 miejsc ulepszonych przez BW; 6 miejsc 
ulepszonych przez B; 
protokoły odbioru prac, dokumentacja 
fotograficzna 

WP 3: Liczba transgranicznych wydarzeń 
kulturalnych zorganizowanych 
dzięki wsparciu Programu 

0 8 wydarzeń 

5 wydarzeń zorganizowanych przez BW,  
3 wydarzenia zorganizowanych przez B; 
protokoły odbioru, listy obecności, dokumentacja 
fotograficzna 
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CT3 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WR 1: Większa liczba odwiedzających 
miejsca dziedzictwa historycznego i 
kulturowego 

1 500 2 500 osób 

Wartość bazowa 1 500 osób: 800 osób - BW; 700 
osób - B; bilety, automatyczny system zliczania; 
wartość docelowa 2 500 osób:  1 500 osób - BW; 
1 000 osób - B; bilety, automatyczny system 
zliczania, 

WR 2: Większa liczba odwiedzających 
miejsca dziedzictwa historycznego i 
przyrodniczego oraz obiekty kulturowe 

0 0 N/D 

WR 3: Większa liczba odwiedzających 
obiekty kulturowe 

0 0 N/D 

CEL TEMATYCZNY6 (CT6): ŚRODOWISKO 

Wskaźnik produktu 1: Dodatkowa liczba 
osób korzystających z ulepszonej kanalizacji 
lub systemów zagospodarowania odpadów 

Wskaźnik produktu 2: Dodatkowa zdolność 
do oczyszczania ścieków i przetwarzania 
odpadów 

Wskaźnik produktu 3: Liczba projektów 
mających na celu poprawę zaopatrzenia  
w wodę 

Wskaźnik produktu 4: Liczba wspólnych 
projektów i działań mających na celu ochronę 
środowiska naturalnego oraz przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym 

Wskaźnik rezultatu 1: Procent populacji 
korzystającej z ulepszonej kanalizacji lub 
systemów zagospodarowania odpadów 

Wskaźnik rezultatu 2: Procent populacji 
korzystającej z rozbudowanych systemów 
oczyszczania ścieków lub przetwarzania odpadów / 
procentowa poprawa statusu/klasy wody 

Wskaźnik rezultatu 3: Procent populacji 
korzystającej z ulepszonego zaopatrzenia  
w wodę 

Wskaźnik rezultatu 4: Procent populacji odnoszącej 
korzyści z działań na rzecz ochrony środowiska  
i zapobiegania zmianom klimatycznym 
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CT6 WSKAŹNIKI REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 1:  

Procent populacji korzystającej z ulepszonej kanalizacji  
lub systemów zagospodarowania odpadów 

   Wartość bazowa Wartość bazowa wynosi 0. 

Wartość docelowa 

Liczba osób, zamieszkujących gospodarstwa domowe, które zaczęły korzystać z ulepszonej kanalizacji w wyniku zwiększenia 
pojemności oczyszczalni ścieków i/lub wybudowania sieci kanalizacyjnej, i które nie były wcześniej podłączone lub były 
obsługiwane poniżej standardu oczyszczania ścieków. Wskaźnik obejmuje tylko te osoby, dla których nastąpiła poprawa 
poziomu oczyszczania ścieków. Osoby należy przeliczyć na RLM (Równoważną Liczbę Mieszkańców), przyjmując do wyliczenia 
wskaźnika: 1 mieszkaniec = 1 RLM. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

wliczenie osób do tego wskaźnika uniemożliwia wykazanie ich we wskaźniku rezultatu 2 i 4;  
z uwagi na demarkację ze wskaźnikiem rezultatu 2, do tego wskaźnika należy wliczać osoby, które zaczęły korzystać  
z ulepszonego oczyszczania ścieków dzięki rozbudowie systemu (budowie, przebudowie systemu kanalizacji), nie dzięki 
wzrostowi przepustowości; 
wskaźnik dotyczy wyłącznie odbiorców indywidualnych (osób), nie dotyczy podmiotów publicznych i prywatnych; 
do wskaźnika należy wliczyć osoby, których ścieki były i są nadal odprowadzane do oczyszczalni ścieków, w której dzięki 
projektowi ulepszono poziom oczyszczania ścieków; 
do wskaźnika należy wliczyć osoby, których ścieki są odprowadzane do przydomowych oczyszczalni ścieków, a wcześniej były 
gromadzone w zbiornikach bezodpływowych. 

CT6 WSKAŹNIKI REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 2:  

Procent populacji korzystającej z rozbudowanych systemów oczyszczania ścieków  
lub przetwarzania odpadów / procentowa poprawa statusu/klasy wody 

   Wartość bazowa Wartość bazowa wynosi 0. 

Wartość docelowa 

Liczba osób, których ścieki są transportowane do oczyszczalni ścieków za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej  
w wyniku zwiększenia pojemności oczyszczalni ścieków i/lub wybudowania sieci kanalizacyjnej w ramach 
projektu, i które nie były wcześniej podłączone lub były obsługiwane poniżej standardu oczyszczania ścieków. 
Wskaźnik obejmuje tylko te osoby, dla których nastąpiła poprawa poziomu oczyszczania ścieków/ 
gospodarowania odpadami. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

wliczenie osób do tego wskaźnika uniemożliwia wpisanie ich do wskaźnika rezultatu 1 i 4; 
z uwagi na konieczność demarkacji ze wskaźnikiem 1, należy tu wliczyć osoby, które zostały przyłączone do 
sieci/systemu odbioru odpadów tylko poprzez zwiększenie zdolności (przepustowości) do oczyszczalnia ścieków 
/ przetwarzania odpadów. 
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CT6 WSKAŹNIKI REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 3:  

Procent populacji korzystającej z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 

   Wartość bazowa Wartość bazowa wynosi 0. 

Wartość docelowa 

Liczba osób zamieszkujących gospodarstwa domowe, które uzyskały dostęp do ulepszonego zaopatrzenia  
w wodę w wyniku zwiększenia produkcji wody pitnej i/lub wybudowania sieci wodociągowej i/lub poprawy 
jakości dostarczanej wody, a które nie były wcześniej podłączone lub były obsługiwane poniżej standardu 
zaopatrzenia w wodę. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

N/D 

CT6 WSKAŹNIKI REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 4:  

Procent populacji odnoszącej korzyści z działań na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania 
zmianom klimatycznym 

   Wartość bazowa Wartość bazowa wynosi 0. 

Wartość docelowa 
Liczba osób zamieszkujących obszar objęty działaniami na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom 
klimatycznym w ramach projektu. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

osoby wliczone do wskaźnika rezultatu 1 i 2 nie mogą być wliczone do tego wskaźnika. 
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CT6 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WP 1: Dodatkowa liczba osób 
korzystających z ulepszonej kanalizacji lub 
systemów zagospodarowania odpadów 

0 2 000 osób 

1 200 osób - BW; 800 osób – B; 
umowy z odbiorcami indywidualnymi; dane 
operatora PWiK/ZGK dotyczące liczby 
użytkowników 

WP 3: Liczba projektów mających na celu 
poprawę zaopatrzenia w wodę 

0 1 projekt 
Projekt realizowany wspólnie przez BW i B; 
podpisana umowa o dofinansowanie/partnerska 

WP 4: Liczba wspólnych projektów i działań 
mających na celu ochronę środowiska 
naturalnego oraz przeciwdziałanie 
zmianom klimatycznym 

0 1 projekt 
Projekt realizowany wspólnie przez BW i B; 
podpisana umowa o dofinansowanie/partnerska 

CT6 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WR 1: Procent populacji korzystającej  
z ulepszonej kanalizacji lub systemów 
zagospodarowania odpadów 

0 3 200 osób 

2 500 osób - BW; 700 osób - B; 
umowy z odbiorcami indywidualnymi; dane 
operatora PWiK/ZGK dotyczące liczby 
użytkowników 

WR 3: Procent populacji korzystającej  
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę 

0 2 466 osób 

2 000 osób - BW; 466 osób - B; 
umowy z odbiorcami indywidualnymi; dane 
operatora PWiK/ZGK dotyczące liczby 
użytkowników 

WR 4: Procent populacji odnoszącej 
korzyści z działań na rzecz ochrony 
środowiska i zapobiegania zmianom 
klimatycznym 

0 3 200 osób 

2 500 osób - BW; 700 osób - B; 
umowy z odbiorcami indywidualnymi; dane 
operatora PWiK/ZGK dotyczące liczby 
użytkowników 
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CEL TEMATYCZNY 7 (CT7): DOSTĘPNOŚĆ 

Wskaźnik produktu 1: ENI/CBC 25. 
Łączna długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

Wskaźnik produktu 2: Liczba 
organizacji korzystających ze wsparcia 
Programu na rzecz rozwoju technologii  
informacyjnych i komunikacyjnych 
(ICT) 
 

Wskaźnik rezultatu 1: Zwiększone 
bezpieczeństwo/zmniejszona ilość 
wypadków w ruchu transgranicznym 
 

Wskaźnik rezultatu 2: Zwiększona 
liczba osób korzystających z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

CT7 WSKAŹNIK REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 1:  

Zwiększone bezpieczeństwo/zmniejszona ilość wypadków w ruchu transgranicznym 

   Wartość bazowa 
Liczba wypadków w ciągu roku poprzedzającego złożenie projektu na przebudowanym odcinku drogi na 
podstawie statystyk policyjnych lub biorąc wszystkie niezbędne parametry i podstawiając do wzorów 
opracowanych przez instytucje  działające w tym obszarze (IBDiM). 

Wartość docelowa 

Roczna liczba wypadków, które będą miały miejsce w okresie trwałości projektu na przebudowanym odcinku 
drogi, na podstawie statystyk policyjnych lub biorąc wszystkie niezbędne parametry i podstawiając do wzorów 
opracowanych przez instytucje  działające w tym obszarze (IBDiM). Wartość bazowa i docelowa muszą być 
odniesione do okresu 1 roku, aby były porównywalne. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

N/D 
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CT7 WSKAŹNIK REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 2:  

Zwiększona liczba osób korzystających z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

   Wartość bazowa Wartość bazowa wynosi 0. 

Wartość docelowa 
Liczba osób, które podpisały umowy na przyłączenie się do sieci ICT powstałej w wyniku realizacji projektu lub 
uzyskały możliwość korzystania z technologii ICT w miejscu pracy, przebywania lub wypoczynku 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

N/D 

CT7 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WP 1: Łączna długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg 

0 3,28 km 

1,85 km BW; 1,43 km – B; 
dokumentacja projektowa, decyzje o pozwoleniu 
na użytkowanie lub zgłoszenia o przystąpieniu do 
użytkowania lub protokołów odbioru. 

WP 2: Liczba organizacji korzystających ze 
wsparcia Programu na rzecz rozwoju 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych (ICT) 

0 2 organizacje 
1 BW; 1 B; 
podpisana umowa o dofinansowanie/partnerska 
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CT7 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WR 1: Zwiększone bezpieczeństwo/ 
zmniejszona ilość wypadków w ruchu 
transgranicznym 

300 
280 

wypadków 

Wartość bazowa 300 wypadków: 180 wypadków 
na obszarze BW, 120 wypadków na obszarze B; 
Wartość docelowa 280 wypadków: 170 
wypadków na obszarze BW, 110 wypadków na 
obszarze B; 
statystyki policyjne lub wyliczenia na bazie 
algorytmów IBDiM 

WR 2: Zwiększona liczba osób 
korzystających z technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

0 300 osób 

130 osób korzystających z technologii ICT na 
obszarze BW, 170 osób korzystających z 
technologii ICT na obszarze B; 
umowy z użytkownikami infrastruktury, 
ewidencja pracowników/użytkowników 
korzystających z infrastruktury 

CEL TEMATYCZNY 10 (CT10): GRANICE 

Wskaźnik produktu 1: ENI/CBC 38. 
Zwiększona przepustowość 

osób na lądowych przejściach 

granicznych 
 

Wskaźnik rezultatu 1: Zwiększona 
skuteczność odprawy granicznej 
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CT10 WSKAŹNIK REZULTATU: WARTOŚCI 

Wskaźnik 
rezultatu 1:  

Zwiększona skuteczność odprawy granicznej 

   Wartość bazowa Średnia liczba odprawianych osób na zmianę(12 godzin) w ciągu roku poprzedzającego złożenie projektu. 

Wartość docelowa Średnia liczba odprawianych osób na zmianę (12 godzin) w ciągu roku osiągniętą w okresie trwałości projektu. 

Szczególne 
przypadki 
pomiaru 

N/D 

CT10 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WP 1: Zwiększona przepustowość osób na 
lądowych przejściach granicznych 

0 
6 000 

osób/dzień 

3 000 osób – BW; 3 000 osób – B; 
dokumentacja powykonawcza inwestycji  
w obrębie przejścia granicznego, w przypadku 
rozbudowy dokumentacja techniczna sprzed 
realizacji projektu dotycząca zakładanej, możliwej 
do osiągnięcia przepustowości przejścia; 
dane Komendy Głównej SG RP; Straży Granicznej 
FSB w Obwodzie Kaliningradzkim. 
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CT10 WSKAŹNIKI PRZYKŁADY 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Źródła i środki weryfikacji 

WR 1: Zwiększona skuteczność odprawy 
granicznej 

0 10 000 osób 

5 000 osób – BW; 5 000 osób – B; 
dokumentacja powykonawcza inwestycji  
w obrębie przejścia granicznego, w przypadku 
rozbudowy dokumentacja techniczna sprzed 
realizacji projektu dotycząca zakładanej, możliwej 
do osiągnięcia przepustowości przejścia; 
dane Komendy Głównej SG RP; Straży Granicznej 
FSB w Obwodzie Kaliningradzkim. 

OKREŚLANIE WSKAŹNIKÓW PRODUKTU 

Wybrane wskaźniki produktu muszą:  
 

odpowiadać działaniom w projekcie oraz jego celom (związane z działaniami); 

być realistyczne i spójne z innymi częściami wniosku; 

być prawidłowo oszacowane (mierzalne, realne do osiągnięcia); 

być jasno przedstawione i zrozumiałe (metodologia); 

zawierać źródła i sposoby weryfikacji dla każdego beneficjenta. 



13 

ŹRÓDŁA INFORMACJI O WSKAŹNIKACH 

Więcej informacji dostępnych w następujących dokumentach:  

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – 
podrozdział 2.3 - Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki; 

Pełna lista wskaźników produktu i wyniku z odpowiadającymi im 
rodzajami projektów – Aneks 6 do Podręcznika Programu Część 1 – 
Wnioskodawca; 

Metryki wskaźników produktu i rezultatu w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Polska –Rosja 2014-2020. 

WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 

CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH |    BARTOSZA GŁOWACKIEGO 14     |     10-448 OLSZTYN, POLSKA 

TELEFON: +48 89 722 81 10     |    FAX:   +48 89 722 81 09 

 

Dziękuję za uwagę! 

 


