
        

 

Lista wskaźników obowiązkowych 

Poniżej  zestawiono wymagane przez Darczyńców wskaźniki obligatoryjne wymienione w Regulaminie naboru  

i wyboru projektów w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, przy pomocy których Operator Programu będzie 

okresowo raportował wyniki realizacji Programu.  

Działania projektowe finansowane z funduszy MF EOG i NMF (tak zwane podstawowe) muszą pozwolić na 

osiągnięcie dwóch celów merytorycznych: (1) Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, oraz 

(2) Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli. 

Ponadto każde miasto, które wejdzie do fazy III (tj. wdrażania projektu) będzie miało możliwość podjęcia 

współpracy z miastem norweskim lub islandzkim. Wówczas będzie się do niego odnosił także cel (3) Poprawa 

współpracy pomiędzy podmiotami polskimi a instytucjami z państw Darczyńców zaangażowanymi w projekt. Po 

podjęciu decyzji nt. nawiązania formalnego partnerstwa zestaw wskaźników do pomiaru tego procesu zostanie 

uzupełniony w tabeli wskaźników dla Planu Rozwoju Lokalnego.  

Wnioskodawcy są zobowiązani ująć w tabeli wskaźników dla Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju 

Instytucjonalnego wszystkie z niżej wymienionych wskaźników – które są adekwatne w kontekście specyfiki, 

rodzaju i charakteru planowanych działań. Adekwatne wskaźniki z niniejszej tabeli wskaźników obowiązkowych 

należy przypisać do właściwego poziomu: celu, rezultatu lub produktu. W celu uzyskania jak najpełniejszych 

tabel wskaźników (przy zachowaniu założenia: minimum jeden wskaźnik dla jednego działania projektowego) 

wnioskodawca musi skorzystać z list wskaźników głównych (określonych dla obu ww. planów rozwoju) lub listy 

wskaźników pomocniczych (podanej dla PRL) lub samodzielnie zaproponować odpowiedni wskaźnik.   

W ramach realizacji Celu nr 1, Program „Rozwój Lokalny” przewiduje etap I (opisany jako Rezultat 1.1: 

Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego) oraz etap II (opisany jako Rezultat 1.2 Wdrożony Plan Rozwoju 

Lokalnego). Z uwagi na powyższy podział dokonany przez darczyńców, wymagane jest ujęcie w ramach Planu 

Rozwoju Lokalnego w tabeli wskaźników obu ww. rezultatów i odpowiednich dla nich wskaźników. 

Lista wskaźników dla działań projektowych przyczyniających się do osiągnięcia Celu nr 1 „Poprawa jakości życia 

w małych i średnich polskich gminach”: 

Wskaźniki 

Minimalna częstotliwość pomiaru  

i raportowania do Operatora 

Programu 

Wskaźniki dla Celu 1 etap 1: Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego 
Wskaźniki raportujące za okres 

realizacji etapu 1 – przygotowanie PRL 

ex-post 

 liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych  

w przygotowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale  

na płeć); 

 liczba mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli  

w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Rozwoju 

Lokalnego (w podziale na płeć i wiek). 

 

Jednorazowo, na koniec XII.2020 

 

Jednorazowo, na koniec XII.2020 

 



        

 

Wskaźniki dla Celu 1, etap 2: Wdrożony Plan Rozwoju Lokalnego 
Wskaźniki raportujące za okres 

realizacji etapu 2 – realizacja PRL (ex-

ante) 

 liczba dni w roku charakteryzujących się dobrą jakością 

powietrza w danej gminie; 

 liczba inwestycji zmierzających do poprawy stanu powietrza 

w gminie; 

 liczba publikowanych rocznie w danej gminie ogłoszeń  

o pracę dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami; 

 liczba utworzonych miejsc pracy w danej gminie (w podziale 

na płeć i wiek); 

 liczba młodych ludzi w wieku 15-29 kończących edukację 

zawodową lub praktyki/staże w lokalnych 

przedsiębiorstwach (publicznych i prywatnych) w danej 

gminie (w podziale na płeć); 

 liczba przeprowadzonych działań zachęcających młodych 

ludzi w wieku 15-29 lat do udziału w edukacji zawodowej lub 

praktykach/stażach w lokalnych przedsiębiorstwach; 

 stopa bezrobocia wśród absolwentów w gminie;  

 liczba przeszkolonych osób w zakresie zakładania własnej 

działalności gospodarczej; 

 poziom zadowolenia osób uczestniczących w konsultacjach 

społecznych na poziomie lokalnym z jakości tych konsultacji; 

 odsetek publicznych i prywatnych budynków o zwiększonej 

efektywności energetycznej w gminie; 

 liczba publicznych i prywatnych budynków w gminie 

dofinansowanych w celu poprawy efektywności 

energetycznej; 

 odsetek budynków użyteczności publicznej spełniających 

standardy dostępności w gminie; 

 liczba nowych inwestycji spełniających standardy 

dostępności; 

 liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych  

w zakresie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego (w podziale 

na płeć); 

 długość ścieżek rowerowych wybudowanych w gminie  

(w km); 

Rocznie  

 

Rocznie 

 

Rocznie 

Rocznie 

 

Rocznie 

 

 

Półrocznie 

Rocznie (od 2022)  

Półrocznie 

 

Półrocznie 

 

Rocznie 

Półrocznie 

 

Rocznie 

Rocznie 

 

Półrocznie 

 

Rocznie 

 



        

 

 liczba działań informacyjno-promocyjnych gminy;  półrocznie 

 

Lista wskaźników dla działań projektowych przyczyniających się do osiągnięcia Celu nr 2 „Lepsze dostosowanie 

administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli”:  

Wskaźniki dla Celu 2  

Minimalna częstotliwość pomiaru  

i raportowania do Operatora 

Programu 

 Odsetek rekomendacji OECD z Przeglądu Stanu Zarządzania 

w Samorządzie Lokalnym, dotyczących samorządów 

miejskich, które zostały uwzględnione w Planie Rozwoju 

Instytucjonalnego i wdrożone w ramach projektu; 

 Liczba pracowników personelu administracji lokalnej 

przeszkolonych we wdrażaniu rekomendacji z Przeglądu 

Stanu Zarządzania w Samorządzie Lokalnym (w podziale  

na płeć);  

 Liczba pracowników administracji lokalnej przeszkolonych  

w zakresie Rozwoju Instytucjonalnego (w podziale na płeć).  

jednorazowo – [%]     

 

 

Półrocznie  

 

 

Półrocznie 

 

Lista wskaźników dla działań projektowych przyczyniających się o osiągnięcia Celu nr 3 „Poprawa współpracy 

pomiędzy podmiotami polskimi a instytucjami z państw Darczyńców zaangażowanymi w projekt” (które zostaną 

wprowadzone do tabeli wskaźników na początku realizacji projektu partnerskiego):  

Wskaźniki dla Celu 3  

Minimalna częstotliwość pomiaru  

i raportowania do Operatora 

Programu 

 Liczba uczestników wymian z Polski (z podziałem wg płci, 

Państw-Darczyńców) 

 Liczba uczestników wymian z Państw-Darczyńców 

(z podziałem wg płci, Państw-Darczyńców) 

 Liczba szkoleń współorganizowanych przez podmioty  

z Państw-Darczyńców i z Polski 

Półrocznie 

 

Półrocznie  

 

Półrocznie 

 


