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Załącznik 1 Tabela wskaźników produktu, rezultatu bezpośredniego i rezultatu strategicznego ZIT AJ 

Cel strategiczny/ Priorytet/ Cel 
szczegółowy/Działanie Nazwa wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 
(P/RB/RS) 

Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 
(2013) 

Wartość 
pośrednia 

(2018) 

Wartość 
docelowa 

(2023) 
Częstotliwość pomiaru Źródło 

Cel strategiczny ZIT AJ „Integracja obszaru AJ w spójny organizm wzmacniający swoją konkurencyjność poprzez rozwój dostępności komunikacyjnej i innowacyjnej przedsiębiorczości oraz walorów turystycznych, 
przyrodniczych i kulturowych, dla poprawy jakości życia mieszkańców." 
Cel szczegółowy 1 Stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy w AJ 
Priorytet 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka AJ 

Działanie 1.1.  Rozwój 
nowoczesnej struktury 
gospodarczej AJ   
 
Działanie 1.2   Wspieranie działań 
związanych z innowacyjną 
gospodarką i wzmacnianiem 
kooperacji nauka - gospodarka 

(PI 1.3)Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości P szt. 0 0 1 raz na rok SL 2014 
(PI 1.3)Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych1 P ha 0 0 13 raz na rok SL 2014 
(PI 1.3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie(CI 1)  RB przedsiębiorstwa 0 5 21 raz na rok SL 2014 
(PI 1.3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) RB przedsiębiorstwa 0 5 21 raz na rok SL 2014 
(PI 1.3) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych RB przedsiębiorstwa 0 0 3 raz na rok SL 2014 
(PI 1.3) Liczba podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność 
na przygotowanych terenach inwestycyjnych RS przedsiębiorstwa 0 0 3 raz na rok 

 
BDL 

Cel szczegółowy 2 Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ 
Priorytet 2 Zintegrowany obszar AJ 

Działanie 2.1 Zapewnienie 
spójnego systemu 
komunikacyjnego AJ 

(PI 5.1) Całkowita długość nowych dróg (CI 13) P km 0 0 5,29 raz na rok SL 2014 
(PI 5.1)Skrócenie czasu przejazdu mierzonego od granic AJ na terenie gminy 
Janowice Wielkie do przejścia granicznego w Jakuszycach  RB / RS* min. 52 52 47 raz na rok raport własny  

Działanie 2.2  Zastąpienie 
samochodowej komunikacji 
indywidualnej zbiorową 
komunikacją autobusową i 
kolejową w silnie 
zurbanizowanych obszarach gmin 
należących do AJ 

        

(PI 3.4)  Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34)  RB 

tony 
równoważnika 
CO2 0   0 155 raz na rok SL 2014 

(PI 3.4)Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej P szt. 0 4 12 raz na rok SL 2014 
(PI 3.4) Długość wspartej infrastruktury rowerowej P km 0 5 14 raz na rok SL 2014 
(PI 3.4)Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” P szt. 0 0 2 raz na rok SL 2014 

(PI 3.4) Średnioroczne stężenie pyłu PM10 w AJ (wartość wskaźnika 
oszacowana na podstawie pomiarów dla stacji Jelenia Góra Cervi) RB/RS* µg/m3 42 42 39 raz na rok raport WIOŚ 
(PI 5.2)Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych P szt. 0 0 4 raz na rok SL 2014 

(PI 5.2)Zwiększenie ilości przystanków (nowych/zmodernizowanych) RB/RS* szt.  6  6  10 raz na rok 
Raport 
własny 

Działanie 2.3  Racjonalizacja 
gospodarki odpadami 
komunalnymi i przemysłowymi AJ 

(PI 4.1) Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów P szt. 0 0 2 raz na rok SL 2014 

(PI 4.1) Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w ciągu roku z 
gospodarstw domowych RB/RS* tony 38126,8 37126,8 36126,8 raz na rok BDL 

Działanie 2.4  Racjonalizacja 
gospodarki wodno-ściekowej AJ 

(PI 4.2) Długość sieci kanalizacji sanitarnej P km 0 6 20 raz na rok SL 2014 

(PI 4.2) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 
ścieków (CI 19) RB/RS* 

równoważna liczba 
mieszkańców 0 0 1 174 raz na rok SL 2014 

(PI 4.2)Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę (CI 18) RB/RS* osoby 0 0 509 raz na rok SL 2014 
(PI 3.3)Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji P m 2 0 8 742 42 162 raz na rok SL 2014 

                                                           
1Nazwa wskaźnika wg Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] 
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Działanie 2.5 Wzrost produkcji i 
wykorzystania energii 

odnawialnych na obszarze AJ       
 

Działanie 2.6. Wspieranie rozwoju 
AJ w kontekście zapotrzebowania 

na energię i ciepło 

(PI 3.3) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii (CI 31) P 
  gospodarstwa 
domowe 0  0 190 raz na rok SL 2014 

(PI 3.3) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych (CI32)  RB kWh/rok 0 0 2 448 500 raz na rok SL 2014 

(PI 3.3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(CI 34)  RB 

tony 
równoważnika 
CO2 0 0 968 raz na rok SL 2014 

PI (3.3) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła P szt. 0 0 130 raz na rok SL 2014 
(PI 3.3)Średnioroczne stężenie pyłu PM10 w  AJ (wartość wskaźnika 
oszacowana na podstawie pomiarów dla stacji Jelenia Góra Cervi) RB/RS* µg/m3 42 42 39 raz na rok raport WIOŚ 

Cel szczegółowy 3 Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń AJ 
Priorytet 3 Infrastruktura społeczności AJ 

Działanie 3.1. Poprawa jakości 
życia mieszkańców AJ 

(PI 6.1)Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi 
społeczne P szt. 0 0 3 raz na rok SL 2014 
(PI 6.1)Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej(CI 35) 2 P osoby 0 0 38 raz na rok SL 2014 
(PI 6.1) Dzieci objęte opieką w placówkach opieki do lat 3  RS osoby 272 297 307 raz na rok BDL 

(PI 6.3)Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach P szt. 0 4 14 raz na rok SL 2014 
(PI 6.3) 
Liczba wspartych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach P szt. 0 0 11 raz na rok SL 2014 
(PI 6.3) Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji w AJ  RB/RS* % 2,97 2,97 3,12 raz na rok raport własny 
(PI 9.2)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie P osoby 0 0  70  raz na rok SL 2014 
(PI 9.2)Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu RB/RS* szt. 0 0  23  raz na rok SL 2014 

Działanie 3.2. Zwiększenie 
konkurencyjności AJ jako miejsca 
zamieszkania, pracy i wypoczynku 

(PI 4.3) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem P szt. 0 1 3 raz na rok SL 2014 
(PI 4.3)Liczba instytucji kultury objętych wsparciem P szt. 0 0 2 raz na rok SL 2014 
(PI 4.3) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem  
obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 
turystyczne (CI 9)3 RB odwiedziny/rok 0 0 8 500 raz na rok SL 2014 
(PI 4.3)Działalność sceniczna i wystawiennicza. Widowiska w stałych salach 
teatralnych-widzowie RS osoby 21691 21 691 24000 raz na rok BDL 
(PI 4.4)Liczba wspartych form ochrony przyrody P szt. 0   0 5 raz na rok SL 2014 
(PI 4.4)Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 
ochrony (CI 23) RB/RS* ha 0   0 11 raz na rok SL 2014 
(PI 7.1)Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej P szt. 0 0 2 raz na rok SL 2014 
(PI 7.1)Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej P szt. 0 0 1 raz na rok SL 2014 
(PI 7.1)Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej  RB osoby 0 0 130 raz na rok SL 2014 
(PI 7.1)Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji 
ogólnej  RB osoby 0 0 417 raz na rok SL 2014 
(PI 7.1)Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej(CI 35)4 P osoby 0 195 632 raz na rok SL 2014 

                                                           
2Nazwa wskaźnika wg Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35] 
3Nazwa wskaźnika wg Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne 
[odwiedziny/rok] (CI 9) 
4Nazwa wskaźnika wg Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) 



3 
 

(PI 7.1) Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym (3-5lat) RB/RS* osoby 4 408 4408 4538 raz na rok BDL 

(PI 7.2)Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki 
nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)5 P osoby 0 139 451 raz na rok SL 2014 
(PI 7.2)Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej P szt. 0 0 1 raz na rok SL 2014 
(PI 7.2)Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego P szt. 0 0 1 raz na rok SL 2014 
(PI 7.2)Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji 
ogólnej  RB osoby 0 0 106 raz na rok SL 2014 
(PI 7.2)Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego  RB osoby 0 0 367 raz na rok SL 2014 

(PI 7.2)Zdawalność egzaminów maturalnych (obszar AJ) RB/RS* % 87,5 87,5 88,5 raz na rok 
raport OKE 
Wrocław 

(PI 7.2)Zdawalność egzaminów zawodowych(obszar AJ) RB/RS* % 65,6 65,6 66 raz na rok 
raport OKE 
Wrocław 

(PI 2.1)Liczba usług publicznych udostępnianych on-line o stopniu dojrzałości 
co najmniej3  P szt. 0 3 9 raz na rok SL 2014 
(PI 2.1)Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 
publicznego P szt. 0 1 3 raz na rok SL 2014 

(PI 2.1)Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących 
awansu cyfrowego P szt. 0 0 2 raz na rok SL 2014 
(PI 2.1)Odsetek obywateli korzystających z e- administracji(wartość 
wskaźnika oszacowana na poziomie województwa,*wartość bazowa dla 
2014r.) RB/RS* % 30,08* 30,08 34,27 raz na rok GUS 

Cel szczegółowy 4 Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy AJ 
Priorytet 4  Aktywna społeczność AJ 

Działanie 4.1.  Zmniejszenie 
bezrobocia i zwiększenie 
zatrudnienia na terenach 

oddalonych od centrum AJ 

(PI 8.3)Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie P osoby 0   0   180 raz na rok SL 2014 
(PI 8.3)Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 P szt. 0   0   125 raz na rok SL 2014 
(PI 8.3)Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 
opuszczeniu programu RB osoby 40%   - 74,40 % raz na rok SL 2014 
(PI 8.3)Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 
poszukują pracy po opuszczeniu programu RB osoby 40%   - 36,67 % raz na rok SL 2014 
(PI 8.3)Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które 
funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS RB/RS* szt. 80%   - 80% raz na rok 

 Badanie 
ewaluacyjne 

(PI 8.3)Bezrobotni zarejestrowani pozostający bez pracy dłużej niż rok w 
procencie do bezrobotnych ogółem (wskaźnik oszacowany na poziomie 
powiatów AJ) RS % 37,55 37,55 36,55 raz na rok BDL 

Działanie 4.2 Pobudzenie 
aktywności i kreatywności 
społecznej na rzecz AJ 

(PI 9.1)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie P osoby 0  0   455 raz na rok SL 2014 
(PI 9.1) Uczestnicy z niepełnosprawnościami 6 P  liczba 0   0  92 raz na rok SL 2014 
(PI 9.1)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu RB osoby 12%   - 28,79 % raz na rok SL 2014 
(PI 9.1)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu RB osoby 56%   - 7,03 % raz na rok SL 2014 
(PI 9.1)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) RB osoby 11,7%   - 16,04 % raz na rok SL 2014 

                                                           
5Nazwa wskaźnika wg Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFRR, FS: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby] (CI 35) 
6Nazwa wskaźnika wg Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS: Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) [osoby] 
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(PI 9.1)Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
pracujących 6 miesięcy po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) RB/RS* osoby 20%  - 20% 

Minimum 4 razy w 
ciągu okresu 
programowania 

badanie 
ewaluacyjne 

(PI 10.1)Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej P osoby 0  0 1573 raz na rok SL 2014 
(PI 10.1)Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 
programie P szt. 0 156 418 raz na rok SL 2014 

(PI 10.1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie7 P osoby 0 43 115 raz na rok SL 2014 
(PI 10.1) Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie P osoby 0 1 376 3 694 raz na rok SL 2014 
(PI 10.1) Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 8 P osoby 0 43 115 raz na rok SL 2014 
(PI 10.1)Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie P osoby 0   0 60 raz na rok SL 2014 
(PI 10.1)Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 
w programie P szt. 0 17 46 raz na rok SL 2014 
(PI 10.1)Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych P szt. 0 0 20 raz na rok SL 2014 

(PI 10.1)Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata 
po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS RB/RS* szt. 80%   - 80% raz na rok 

 Badanie 
ewaluacyjne/

dane 
administracyj

ne 
(PI 10.1)Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 
 RB/RS* osoby 67%   - 67% raz na rok SL 2014 
(PI 10.1)Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu RB/RS* osoby 73%   - 73% raz na rok SL 2014 
(PI 10.1)Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych RB szt. 93%   - 93% raz na rok SL 2014 

(PI 10.1)Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki 
EFS RB/RS* osoby 89%   - 89% 

Minimum 4 razy w 
ciągu okresu 
programowania 

badanie 
ewaluacyjne 

(PI 10.1)Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK 
do prowadzenia zajęć edukacyjnych RB/RS* szt. 37%   - 37% raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w 
programie P osoby 0   0 400 raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie P osoby 0   0 72 raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy P osoby 0 433 1 162 raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w 
programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji 
kształcenia zawodowego P szt. 0 0 13 raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia 
zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie P szt. 0 0 2 raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych 
form kształcenia RB/RS* osoby 30% - 30% raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu RB/RS* osoby 73%   - 73% raz na rok SL 2014 

                                                           
7dotyczy edukacji przedszkolnej 
8dotyczy edukacji szkolnej 

Z komentarzem [MG1]: Usunięcie zbędnego nawiasu 



5 
 

(PI 10.3)Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS RB/RS* szt. 89%   - 89% raz na rok SL 2014 
(PI 10.3)Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie, uczestniczących w kształceniu lub pracujących po 6 
miesiącach po ukończeniu nauki RB/RS* osoby 37%  - 37% 

Minimum 4 razy w 
ciągu okresu 
programowania 

badanie 
ewaluacyjne 

 

Wyjaśnienia do tabeli: 
P – wskaźnik produktu 
RB – wskaźnik rezultatu bezpośredniego 
RS – wskaźnik rezultatu strategicznego 
* - wskaźnik rezultatu bezpośredniego przyjmowany jest jednocześnie jako wskaźnik rezultatu strategicznego dla AJ 


