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Definicje wskaźników produktu i rezultatu.
Oś priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Priorytet Inwestycyjny: 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…)
Cel szczegółowy: Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych
schemat: Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19” – tryb nadzwyczajny
Lp.

Jednostka
miary

Nazwa wskaźnika

Definicja

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

1

Liczba osób korzystających z
przebudowanych obiektów
ochrony zdrowia

os.

Wskaźnik monitoruje liczbę osób (pacjentów)
korzystających z przebudowanych w ramach
projektu obiektów ochrony zdrowia.

2

Liczba osób korzystających z
wyremontowanych obiektów
ochrony zdrowia

os.

Wskaźnik monitoruję liczbę osób (pacjentów)
korzystających z wyremontowanych w ramach
projektu obiektów ochrony zdrowia.

3

Liczba osób korzystających z
zakupionej aparatury
medycznej

os.

Wskaźnik monitoruję liczbę osób (pacjentów)
korzystających z zakupionej w ramach projektu
aparatury medycznej.

4

Potencjalna liczba
specjalistycznych badań,
które zostaną wykonane
zakupioną aparaturą
medyczną

szt.

Wskaźnik
monitoruje
potencjalną
liczbę
specjalistycznych badań, które zostaną wykonane
zakupioną w ramach projektu aparaturą
medyczną.

os.

Wskaźnik monitoruje potencjalną liczbę ludności
objętej ulepszonymi usługami zdrowotnymi,
świadczonymi przez podmioty, które zrealizowały
projekty
obejmujące
infrastrukturę
i/lub
doposażenie podmiotów ochrony zdrowia.
Populacja konkretnego obszaru, co do której
przewiduje się, że skorzysta ze opieki zdrowotnej
objętej wsparciem przez projekt. Obejmuje nowe
albo ulepszone budynki albo nowy sprzęt dla
różnych rodzajów opieki zdrowotnej (profilaktyki,
leczenia ambulatoryjnego, hospitalizacji, opieki
pooperacyjnej). Wskaźnik wyklucza wielokrotne
zliczanie nawet jeśli interwencja przynosi korzyść
większej ilości usług skierowanych do tych samych
osób: jedna osoba w dalszym ciągu liczy się jako
jedna, nawet jeśli ta osoba skorzysta z wielu usług,
objętych wsparciem przez Fundusze Strukturalne.
Dla przykładu obiekt opieki pooperacyjnej jest

5

Ludność objęta ulepszonymi
usługami zdrowotnymi (CI36)
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rozwijany w mieście, które ma 100 000
mieszkańców. Obiekt będzie obsługiwał połowę
populacji miasta w związku z czym wartość
wskaźnika wzrośnie o 50 000. Jeśli później w tym
samym czasie zostanie rozwinięta usługa w
zakresie profilaktyki, która będzie świadczona
całej populacji, wartość wskaźnika wzrośnie o
kolejne 50 000.
Wskaźnik produktu

1

Liczba przebudowanych
obiektów ochrony zdrowia

szt.

Wskaźnik monitoruje liczbę przebudowanych
w ramach projektu obiektów ochrony zdrowia.
Wskaźnik odnosi się do regionalnych podmiotów
leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych
w zakresie POZ, AOS (świadczenia diagnostycznolecznicze w ramach AOS, ASDK) oraz leczenia
szpitalnego, które w ramach realizowanego
projektu przeprowadzają prace polegające na
przebudowie obiektu ochrony zdrowia. Przez
obiekt należy rozumieć budynek będący obiektem
budowlanym, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach – art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186).
Przebudowa oznacza wykonywanie robót
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,
szerokość bądź liczba kondygnacji - art. 3 pkt 7a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

2

Liczba wyremontowanych
obiektów ochrony zdrowia

szt.

Wskaźnik monitoruje liczbę wyremontowanych
w ramach projektu obiektów ochrony zdrowia.
Wskaźnik odnosi się do regionalnych podmiotów
leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych
w zakresie POZ, AOS (świadczenia diagnostycznolecznicze w ramach AOS, ASDK) oraz leczenia
szpitalnego, które w ramach realizowanego
projektu przeprowadzają prace polegające na
remoncie obiektu ochrony zdrowia. Przez obiekt
należy rozumieć budynek będący obiektem
budowlanym, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i
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dach – art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
Remont oznacza wykonywanie w istniejącym
obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyto w stanie pierwotnym - art. 3 pkt 8
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

3

Liczba zakupionej aparatury
medycznej

szt.

Wskaźnik monitoruje liczbę zakupionej w ramach
projektu aparatury medycznej. Przez aparaturę
medyczną należy rozumieć wyrób medyczny narzędzie,
przyrząd,
urządzenie,
oprogramowanie, materiał lub inny artykuł,
stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym
z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego
wytwórcę do używania specjalnie w celach
diagnostycznych
lub
terapeutycznych
i niezbędnym do jego właściwego stosowania,
przeznaczony przez wytwórcę do stosowania
u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania,
monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu
choroby, b) diagnozowania, monitorowania,
leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków
urazu lub upośledzenia, c) badania, zastępowania
lub modyfikowania budowy anatomicznej lub
procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć - który
nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania
w ciele lub na ciele ludzkim środkami
farmakologicznymi,
immunologicznymi
lub
metabolicznymi, lecz którego działanie może być
wspomagane takimi środkami - art. 2 ust.1 pkt 38
Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.)

4

Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury medycznej

PLN

Nakłady poniesione przez beneficjenta na zakup
aparatury medycznej w związku z realizowanym
projektem. Nakłady obejmują dofinansowanie
i wkład własny.

5

Liczba
wyposażonych/doposażonych
obiektów ochrony zdrowia

szt.

Wskaźnik monitoruje liczbę wyposażonych/
doposażonych w ramach projektu podmiotów
leczniczych w aparaturę medyczną.

6

Liczba ulepszonych usług
zdrowotnych w wyniku
realizacji projektu

szt.

Wskaźnik monitoruje liczbę usług zdrowotnych,
które zostaną ulepszone w wyniku realizowanego
projektu.
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7

Liczba wspartych podmiotów
leczniczych

szt.

Wskaźnik odnosi się do podmiotów leczniczych
objętych
robotami
budowlanymi
oraz
doposażonych w aparaturę medyczną oraz
techniczną niezbędną do udzielania świadczeń
medycznych. W ramach wskaźnika należy
wykazać: - doposażone podmioty lecznicze, podmioty lecznicze, w których wykonano roboty
budowlane - doposażone podmioty lecznicze,
w których wykonano roboty budowlane.

Horyzontalne wskaźniki produktu

1

2

1

Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb
osób z
niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych
szkoleniami/doradztwem w
zakresie kompetencji
cyfrowych

szt.

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które
zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy,
urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania
umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier
w dostępie,
w szczególności
barier
architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie
się po nich osobom z niepełnosprawnościami
ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty
budowlane
należy
rozumieć
konstrukcje
połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane
z
materiałów
budowlanych
i elementów
składowych, będące wynikiem prac budowlanych.
Należy podać liczbę obiektów, w których
zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp
osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy
sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie
liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja,
zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy
zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami.
Wskaźnik
mierzony w momencie rozliczenia wydatku
związanego z dostosowaniem obiektów do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach
danego projektu1.

os.

Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych
szkoleniami/doradztwem
w
zakresie
nabywania/doskonalenia
umiejętności
warunkujących efektywne korzystanie z mediów
elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera,
różnych rodzajów oprogramowania, internetu
oraz kompetencji ściśle informatycznych (np.
programowanie, zarządzanie bazami danych,

Wnioskodawca jest zobowiązany do wybrania tego wskaźnika oraz wskazania jego wartości docelowej jeżeli
projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji.
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administracja sieciami, administracja witrynami
internetowymi). Wskaźnik ma agregować
wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia
w zakresie TIK we wszystkich programach
i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy
obsługi
specyficznego
systemu
teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy
projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni
wszyscy uczestnicy projektów zawierających
określony rodzaj wsparcia, w tym również np.
uczniowie nabywający kompetencje w ramach
zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy
technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych
kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości
pogrupowania wskaźnika według programów, osi
priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.

3

4

Liczba projektów, w których
sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla
osób z
niepełnosprawnościami

Liczba podmiotów
wykorzystujących
technologie informacyjnokomunikacyjne

szt.

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne
i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie
nakładające
nieproporcjonalnego
lub
nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno
dla każdego konkretnego przypadku, w celu
zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami
możliwości
korzystania
z wszelkich
praw
człowieka i podstawowych wolności oraz ich
wykonywania na zasadzie równości z innymi
osobami. Wskaźnik mierzony w momencie
rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi
usprawnieniami w ramach danego projektu.
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz
języka migowego, transport niskopodłogowy,
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku,
ale
też
dostosowanie
infrastruktury
komputerowej np. programy powiększające,
mówiące, drukarki materiałów w alfabecie
Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie
dostosowanie wyżywienia.

szt.

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu
realizacji projektu, zainwestowały w technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK), a w przypadku
projektów edukacyjno-szkoleniowych, również
podmiotów,
które
podjęły
działania
upowszechniające wykorzystanie TIK. Przez
technologie informacyjno-komunikacyjne (ang.
ICT – Information and Communications
Technology) należy rozumieć technologie
pozyskiwania/
produkcji,
gromadzenia/
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przechowywania, przesyłania, przetwarzania
i rozpowszechniania informacji w
formie
elektronicznej
z wykorzystaniem
technik
cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji
elektronicznej oraz wszelkie działania związane z
produkcją
i wykorzystaniem
urządzeń
telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług
im towarzyszących; działania edukacyjne i
szkoleniowe. W przypadku gdy beneficjentem
pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy
ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest
realizowany przez partnerstwo podmiotów, w
wartości
wskaźnika
należy
ująć
każdy
z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa,
który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.

