
 

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (EFRR) 

Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R w sektorze nauki 

Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej 
infrastruktury badawczej  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 15 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury 
badawczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 18 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach 
infrastruktury badawczej 

EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 128 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.2 Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 110 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R  szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 60 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury 
na rzecz rozwoju gospodarczego 

Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług 
(nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia 
biznesu  

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 201 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 17 

IZ/ 
beneficjenci 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 9 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.4 Internacjonalizacja 
gospodarki regionalnej 

Liczba przedsiębiorstw aktywnych na rynkach międzynarodowych  szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 97 

IZ/ 
beneficjenci 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 85 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 1 576 

IZ/ 
beneficjenci 

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 985 

IZ/ 
beneficjenci 

 

 

 



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne (EFRR) 

Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług publicznych 

Liczba osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją 
publiczną 

osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
560 150 2013 1 610 893 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 3 Energia (EFRR) 

Działanie 3.1 Wytwarzanie i 
dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWhe/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 59 589 

IZ/ 
beneficjenci 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 

MWht/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 17 799 

IZ/ 
beneficjenci 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

równoważnika 
CO2 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 107 407 
IZ/ 

beneficjenci 

Działanie 3.2 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych 

kWh/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 151 286 412 

IZ/ 
beneficjenci 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 109 178 

IZ/ 
beneficjenci 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 46 791 

IZ/ 
beneficjenci 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

równoważnika 
CO2 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 42 581 
IZ/ 

beneficjenci 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska 

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych 
liniach komunikacji miejskiej 

szt./rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 600 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 
tony 

równoważnika 
CO2 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 12 547 
IZ/ 

beneficjenci 

Oś priorytetowa 4 Środowisko (EFRR) 

Działanie 4.1 Zapobieganie, 
likwidacja skutków klęsk 
żywiołowych i awarii 
środowiskowych 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 111 059 

IZ/ 
beneficjenci 

Objętość retencjonowanej wody m3 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014  200 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem 
przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed 
pożarami lasów 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 1 506 950 

IZ/ 
beneficjenci 

 

 

 

 

 



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Kategoria 
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami 

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 38 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 180 756 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.3 Gospodarka wodno–
ściekowa 

Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania 
ścieków 

RLM 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 64 760 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach 
należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje turystyczne 

odwiedziny/ 
rok 

Słabo 
rozwinięty 

0 2014 863 226 
IZ/ 

beneficjenci 

Liczba uczestników imprez kulturalnych osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 100 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 
wsparciem 

osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 1 200 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 
Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 
ochrony 

ha 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 6 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 5 Transport (EFRR) 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa 
regionu 

Liczba ośrodków gminnych objętych izochroną 60 minut dostępności 
drogowej do Poznania 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 97 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 5.2 Transport kolejowy 

Łączna liczba mieszkańców gmin, przez które mają przebiegać relacje 
pociągów regionalnych korzystających z odcinków wspartych w 
programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 891 309 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba uzyskanych decyzji / pozwoleń szt. 
Słabo 

rozwinięty 
0 2020 2 

IZ/ 
beneficjenci 

  



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednost
ka miary 

Kategoria 
regionu 

Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako 
podstawa do ustalania celów 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Oś priorytetowa 6 Rynek pracy (EFS) 

Działanie 6.1 
Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych i 
poszukujących 
pracy – projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez 
PSZ 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu (C)– w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie  

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20,00% 2014 20,00% SL2014 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 8 043 2014 6 602 SL2014 

  



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednost
ka miary 

Kategoria 
regionu 

Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako 
podstawa do ustalania celów 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 6.2 
Aktywizacja 
zawodowa 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 
programu  (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie  

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) – w 
tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie  

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

30% 2014 30% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu 
(łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) - w 
tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

34,65% 2014 34,65% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie  

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych 
wsparciem w programie  

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie  

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) – w tym kobiety 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu (C) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

21,08% 2014 21,08% SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20,00% 2014 20,00% SL2014 

 

  



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednost
ka miary 

Kategoria 
regionu 

Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako 
podstawa do ustalania celów 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Podziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 2 601 2014 2 687 SL2014 

Odsetek przedsiębiorców pozytywnie oceniających 
wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu 
działalności gospodarczej w ramach programu 
(specyficzny) 

% 
Słabo 

rozwinięty 
nd 92% 2014 92% SL2014 

Poddziałanie 6.3.2 
Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość w 
ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 
gospodarczej 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 0 2014 252 SL2014 

Odsetek przedsiębiorców pozytywnie oceniających 
wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu 
działalności gospodarczej w ramach programu 
(specyficzny) 

% 
Słabo 

rozwinięty 
nd 92% 2014 92% SL2014 

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

Poddziałanie 6.4.1 
Wsparcie 
aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z 
rynku pracy z 
powodu opieki nad 
małymi dziećmi 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 82% 2014 82% SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 30% 2014 45% SL2014 

Liczba osób opiekujących się osobami z 
niepełnosprawnościami, które podjęły pracę po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 28% 2014 30% SL2014 

Poddziałanie 6.4.2 
Wsparcie 
aktywności 
zawodowej osób 
wyłączonych z 
rynku pracy z 
powodu opieki nad 
małymi dziećmi w 
ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 82% 2014 82% SL2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 30% 2014 45% SL2014 

  



Działanie Nazwa wskaźnika 
Jednost
ka miary 

Kategoria 
regionu 

Wspólny wskaźnik produktu stosowany jako 
podstawa do ustalania celów 

Wartość 
bazowa 

Rok 
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

Działanie 6.5 
Doskonalenie 
kompetencji osób 
pracujących  
i wsparcie 
procesów 
adaptacyjnych 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki 
udziałowi w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 92% 2014 92% SL2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 92% 2014 74% SL2014 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 50% SL2014 

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Poddziałanie 6.6.1 
 Wspieranie 
aktywności 
zawodowej 
pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20% 2014 20% SL2014 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się 
na badanie profilaktyczne 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 60% SL2014 

Poddziałanie 6.6.2 
 Wspieranie 
aktywności 
zawodowej 
pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne w 
ramach ZIT dla 
MOF Poznania 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się 
na badanie profilaktyczne 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 60% SL2014 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20% 2014 20% SL2014 

Poddziałanie 6.6.3 
Wspieranie 
aktywności 
zawodowej 
pracowników 
poprzez działania 
prozdrowotne w 
ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 
 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się 
na badanie profilaktyczne 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 60% SL2014 
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Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne (EFS) 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.1 
Aktywna integracja - 
projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez 
OPS, MOPR i PCPR 

Środki finansowe z Podziałania 7.1.1 przeniesiono na realizację Podziałania 7.1.2 

Poddziałanie 7.1.2 
Aktywna integracja - 
projekty konkursowe 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 31% 2014 31% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 32% 2014 35% SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 20% 2014 20% SL2014 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.1 
Usługi społeczne – 
projekty 
pozakonkursowe 
realizowane przez jst i 
ich jednostki 
organizacyjne 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 159 2014 71 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 
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Poddziałanie 7.2.2 
Usługi społeczne i 
zdrowotne- 
projekty konkursowe 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 156 2014 88 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 0 2014 980 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Poddziałanie 7.2.3. 
Usługi społeczne w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 3 2014 17 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia 
usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd * * * 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.1 
Ekonomia społeczna 
- projekt 
pozakonkursowy 
realizowany przez 
Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej 

Liczba interesariuszy ekonomii społecznej 
deklarujących poprawę stopnia koordynacji działań w 
obszarze ekonomii społecznej w wyniku wsparcia 
otrzymanego w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 84,72% 2014 90% SL2014 
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Poddziałanie 7.3.2 
Ekonomia społeczna 
- projekty 
konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 50% 2014 50% SL2014 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej deklarujących 
poprawę sytuacji na rynku w wyniku wsparcia 
otrzymanego w programie 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 59,38% 2014 59,38% SL2014 

Liczba miejsc pracy utworzonych w 
przedsiębiorstwach społecznych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 500 2014 1 500 SL2014 

Oś priorytetowa 8 Edukacja (EFS) 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.1 
Edukacja 
przedszkolna 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 81% 2014 81% SL2014 

Poddziałanie 8.1.2 
Kształcenie ogólne - 
projekty konkursowe 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 60% 2014 60% SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami, którzy 
podnieśli kompetencje po opuszczeniu programu – 
specyficzny 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 42% 2014 42% SL2014 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 81% 2014 81% SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/beneficj
enci 

Poddziałanie 8.1.3 
Kształcenie ogólne – 
Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020 
– projekt 
pozakonkursowy 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 60% 2014 60% SL2014 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 81% 2014 81% SL2014 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty, 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/beneficj
enci 

Poddziałanie 8.1.4. 
Kształcenie ogólne w 
ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 60% 2014 60% SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami, którzy 
podnieśli kompetencje po opuszczeniu programu – 
specyficzny 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 42% 2014 42% SL2014 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 81% 2014 81% SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/beneficj
enci 
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Działanie 8.2 
Uczenie się przez 
całe życie 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 24% 2014 60% SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 8% 2014 60% SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 
kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 21% 2014 70% SL2014 

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1 
Kształcenie 
zawodowe młodzieży 
– tryb konkursowy 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/beneficj
enci 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70,1% 2014 70,1% SL2014 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 60% 2014 60% SL2014 

Poddziałanie 8.3.2 
Kształcenie 
zawodowe dorosłych 
– tryb konkursowy 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 90% 2014 90% SL2014 

Poddziałanie 8.3.3 
Czas zawodowców 
BIS – zawodowa 
Wielkopolska – tryb 
pozakonkursowy 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70,1% 2014 70,1% SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/beneficj
enci 

Poddziałanie 8.3.4. 
Kształcenie 
zawodowe młodzieży 
i dorosłych w ramach 
ZIT dla MOF 
Poznania 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70,10% 2014 70,10% SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/beneficj
enci 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 90% 2014 90% SL2014 

Poddziałanie 8.3.5. 
Kształcenie 
zawodowe 
młodzieży i 
dorosłych w 
ramach ZIT dla 
rozwoju AKO 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach 
pozaszkolnych form kształcenia 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 90% 2014 90% SL2014 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 70,10% 2014 70,10% SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 100% 2014 100% 

IZ/benefic
jenci 
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Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (EFRR) 

Działanie 9.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 724 793 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 19 500 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.2 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi 
strategiami rozwoju obszarów miejskich 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 176 887 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.3 Inwestowanie w 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej 

Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 2 500 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury edukacji 
ogólnej 

osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 17 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

osoby/rok 
Słabo 

rozwinięty 
0 2014 18 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 10 Pomoc techniczna (EFS) 

Działanie 10.1 Wsparcie 
instytucjonalno-kadrowe procesu 
zarządzania i wdrażania WRPO 
2014+ 

Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w 
politykę spójności 

% 
Słabo 

rozwinięty 
6,48 2014 5 IZ 

Średnia ocena użyteczności systemu informatycznego skala 1-5 
Słabo 

rozwinięty 
3,5 2014 4 IZ 

Działanie 10.2 Informacja i 
promocja WRPO 2014+ 

Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów skala 1-5 
Słabo 

rozwinięty 
4,3 2014 4,3 IZ 

Odsetek mieszkańców województwa dostrzegających wpływ FE na 
rozwój województwa 

% 
Słabo 

rozwinięty 
81 2020 90 IZ 
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Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka (EFRR) 

Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R w sektorze nauki 

Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność B+R 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju 

zł 
Słabo 

rozwinięty 
nd 14 446 937 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.2 Wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego 
przedsiębiorstw Wielkopolski 

Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność B+R 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 40 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R  

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 42 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
wdrożenia wyników prac B+R 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 20 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (dotacje) 

zł 
Słabo  

rozwinięty 
nd 126 478 491 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami 
badawczymi 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 50 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przygotowanych dokumentów strategiczno-
analitycznych w zakresie wsparcia projektów B+R+I 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości i infrastruktury 
na rzecz rozwoju gospodarczego 

Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w 
zakresie profesjonalizacji usług 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 9 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zaawansowanych usług (nowych lub 
ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia 
biznesu 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 53 

IZ/ 
beneficjenci 

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 
Słabo  

rozwinięty 
nd 45 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 1.4 Internacjonalizacja 
gospodarki regionalnej 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 96 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-
promocyjnych  

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 32 

IZ/ 
beneficjenci 
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Działanie 1.5 Wzmocnienie 
konkurencyjności przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje szt. 
Słabo  

rozwinięty 
74 387 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 595 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla rynku 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 307 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu 
wprowadzenia produktów nowych dla firmy 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 342 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (dotacje) 

zł 
Słabo  

rozwinięty 
nd 607 587 877 

IZ/ 
beneficjenci 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

zł 
Słabo  

rozwinięty 
nd 46 178 064 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w 
związku z pandemią COVID-19 

przedsiębiorstwa 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 800 SL2014 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią 
COVID-19 

przedsiębiorstwa 
Słabo  

rozwinięty 
nd 100 SL2014 

Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym 
(dotacje) finansującym kapitał obrotowy w związku z 
COVID-19 (CV 22) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 800 SL2014 

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż 
bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym 
kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 100 SL2014 

Wartość bezzwrotnego wsparcia(dotacje) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(CV 20) 

zł 
Słabo  

Rozwinięty 
nd 

 
      100 000 000 

 
SL2014 

Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne (EFRR) 

Działanie 2.1 Rozwój 
elektronicznych usług publicznych 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co najmniej 3 

szt. 
Słabo  

Rozwinięty 
10 270 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje 
sektora publicznego 

szt. 
Słabo  

Rozwinięty 
nd 92 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych 
w podmiotach wykonujących zadania publiczne  

szt. 
Słabo  

Rozwinięty 
nd 55 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo  

Rozwinięty 
nd 1 

IZ/ 
beneficjenci 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 (CV30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 0** 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 3 Energia (EFRR) 

 
 
Działanie 3.1 Wytwarzanie i 
dystrybucja energii ze źródeł 
odnawialnych 
 
 

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych 

MW 
Słabo  

rozwinięty 
nd 69 

IZ/ 
beneficjenci 
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Działanie 3.2 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków szt. 
Słabo  

rozwinięty 
32 335 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia 
energii 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 394 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska 

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
6 40 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 201 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość wspartej infrastruktury rowerowej km 
Słabo  

rozwinięty 
nd 155 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 43 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba opracowanych projektów budowlanych Szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 8 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 4 Środowisko (EFRR) 

Działanie 4.1 Zapobieganie, 
likwidacja skutków klęsk 
żywiołowych i awarii 
środowiskowych 

Liczba urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 

Pojemność obiektów małej retencji m3 
Słabo  

rozwinięty 
nd 518 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość sieci kanalizacji deszczowej  km 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wprowadzonych do użycia systemów 
monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego 
ostrzegania 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 8 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w 
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 26 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych wozów pożarniczych 
wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 26 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.2 Gospodarka 
odpadami 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 24 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zamkniętych lub zrekultywowanych składowisk 
odpadów 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 3 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.3 Gospodarka wodno–
ściekowa 

Długość wybudowanej, rozbudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej 

km 
Słabo  

rozwinięty 
52 344 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 21 

IZ/ 
beneficjenci 
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Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, 
promowanie i rozwój dziedzictwa 
naturalnego i kulturowego 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. 
Słabo  

rozwinięty 
5 28 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem szt. 
Słabo  

rozwinięty 
5 24 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 40 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 4.5 Ochrona przyrody 

Liczba wspartych form ochrony przyrody szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 20 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z 
zakresu ochrony przyrody 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 4 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba ośrodków prowadzących działalność w 
zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd  36 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 5 Transport (EFRR) 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa 
regionu 

Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km 
Słabo  

rozwinięty 
nd 20 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km 
Słabo  

rozwinięty 
33 222 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość wybudowanych dróg powiatowych i gminnych km 
Słabo  

rozwinięty 
nd 4 

IZ/ 
beneficjenci 

Długość przebudowanych dróg powiatowych i 
gminnych 

km 
Słabo  

rozwinięty 
5 34 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wybudowanych i przebudowanych obwodnic szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 5 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów 
transportowych  

szt.  
Słabo  

rozwinięty 
nd 30 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 5.2 Transport kolejowy 

Całkowita długość przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych 

km 
Słabo  

rozwinięty 
nd 92 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów 
kolejowych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 16 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zmodernizowanych/wyremontowanych 
dworców  kolejowych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 10 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba przygotowanej dokumentacji projektowej szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 
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Oś priorytetowa 6 Rynek pracy (EFS) 

Działanie 6.1 Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy – projekty 
pozakonkursowe realizowane przez 
PSZ 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
10 036 32 645 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie – w tym kobiety 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 17 987 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 32 645 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) – 
w tym kobiety 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 17 987 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 11 631 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 554 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 5 458 SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 14 001 SL2014 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 6 602 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 31) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 14 428 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 61 362 384 SL2014 
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Działanie 6.2 Aktywizacja 
zawodowa 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
7 705   21 969 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie – w tym kobiety 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   12 105 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd  15 091 SL2014 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C) – 
w tym kobiety 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   8 315 SL2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   5 628 SL2014 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 
w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   6 162  SL2014 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 
w programie (C) - w tym kobiety 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   3 395 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   1 261 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   4 430 SL2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   11 363 SL2014 

Liczba osób pracujących znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   716 SL2014 

Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poddziałanie 6.3.1 
Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2107 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
780 2 378 SL2014 

Liczba usług rozwojowych skierowanych do 
przedsiębiorstw powstałych w ramach programu 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 188 SL2014 

Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 271 SL2014 
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Poddziałanie 6.3.2 
Samozatrudnienie i 
przedsiębiorczość w ramach ZIT 
dla rozwoju AKO 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 223 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem aktywizacji 
zawodowej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 223 SL2014 

Liczba usług rozwojowych skierowanych do 
przedsiębiorstw powstałych w ramach programu 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 112 SL2014 

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 

Poddziałanie 6.4.1  
Wsparcie aktywności zawodowej 
osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi dziećmi 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 
3 objętych wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd  2 569 SL2014 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd  3 211 SL2014 

Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę 
nad dzieckiem do lat 3 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd  642 SL2014 

Liczba osób opiekujących się osobami z 
niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 251 SL2014 

Poddziałanie 6.4.2  
Wsparcie aktywności zawodowej 
osób wyłączonych z rynku pracy z 
powodu opieki nad małymi dziećmi 
w ramach ZIT dla MOF Poznania 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 
3 objętych wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 371 SL2014 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 464 SL2014 

Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę 
nad dzieckiem do lat 3 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 93 SL2014 

Działanie 6.5 Doskonalenie 
kompetencji osób pracujących  
i wsparcie procesów adaptacyjnych 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem 
w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 33 213 SL2014 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 
działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i 
więcej objętych wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 8 104 SL2014 

Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 10 628 SL2014 

Liczba mikro- ,małych i średnich przedsiębiorstw 
objętych usługami rozwojowymi w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 11 071 SL2014 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z 
pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy objętych wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 835 SL2014 
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Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Poddziałanie 6.6.1 
Wspieranie aktywności zawodowej 
pracowników poprzez działania 
prozdrowotne 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym pracodawców 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd  8 SL2014 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki 
EFS 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   108 247 SL2014 

Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 7 650 SL2014 

Liczba osób objętych programem profilaktycznym 
wczesnego wykrywania gruźlicy 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 800 SL2014 

Liczba osób objętych programem wczesnego 
wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 14 250 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 
 (CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 326 800 SL2014 

Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie 
aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne w 
ramach ZIT dla MOF Poznania 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym pracodawców 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki 
EFS 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 56 878 SL2014 

Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 
programie (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 870 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 5 SL2014 

Liczba wykonanych szczepień wśród osób objętych 
programem 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 45 000 SL2014 

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie 
aktywności zawodowej pracowników 
poprzez działania prozdrowotne w 
ramach ZIT dla rozwoju AKO 
 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych 
istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych 
regionu, w tym pracodawców 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 1 SL2014 

Liczba osób, objętych programem zdrowotnym dzięki 
EFS 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 14 875 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 4 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19  
(CV 30) 

PLN 
Słabo 

rozwinięty 
nd 184 784 SL2014 
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Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne (EFS) 

Działanie 7.1 Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.1 Aktywna 
integracja - projekty 
pozakonkursowe realizowane przez 
OPS, MOPR i PCPR 

Środki finansowe z Podziałania 7.1.1 przeniesiono na realizację Podziałania 7.1.2 

Poddziałanie 7.1.2 Aktywna 
integracja - projekty konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
8 987 26 579 SL2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 6 007 SL2014 

Liczba zawartych porozumień o współpracy na rzecz 
realizacji usług aktywnej integracji 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 163 SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 31) 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd ** SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19  
(CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd ** SL2014 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne 
– projekty pozakonkursowe 
realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego i ich 
jednostki organizacyjne 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 6 795 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami w 
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 
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Poddziałanie 7.2.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne - projekty 
konkursowe oraz pozakonkursowe 
w zakresie epidemii COVID-19 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 17 472 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
zdrowotnymi w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 12 837 SL2014 

Liczba JST, w których wdrożono w partnerstwie z 
partnerami społecznymi system realizacji usług 
społecznych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 14 SL2014 

Liczba osób objętych programem 
wielospecjalistycznej terapii wrodzonych wad twarzy 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 300 SL2014 

Liczba osób objętych programem przesiewowego 
badania słuchu młodzieży klas szóstych 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 20 000 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami w 
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 80 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 81 000 001  SL2014 

Poddziałanie 7.2.3. Usługi 
społeczne w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 3 012 SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie  

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie  

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd * SL2014 
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Działanie 7.3 Ekonomia społeczna 

Poddziałanie 7.3.1 Ekonomia 
społeczna - projekt 
pozakonkursowy realizowany przez 
ROPS 

Liczba zainicjowanych przy Komitecie ds. ekonomii 
społecznej grup roboczych zrzeszających 
przedstawicieli sektora 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 7 SL2014 

Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii 
społecznej sfinansowanych ze środków EFS 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 85 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd  13 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd  55 515 SL2014 

Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia 
społeczna - projekty konkursowe 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
1 050 3 500 SL2014 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych 
wsparciem  

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
177 589 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33)  

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 87 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19   
(CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd  3 128 228 SL2014 

Oś priorytetowa 8 Edukacja (EFS) 

Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej 

Poddziałanie 8.1.1 Edukacja 
przedszkolna 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 6 230 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie  osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   703 SL2014 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
2 617 6 235 SL2014 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie 
ogólne - projekty konkursowe 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie   

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   59 659 SL2014 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd  442 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd   8 765 SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie - specyficzny 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 11 496 SL2014 
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Poddziałanie 8.1.3 Kształcenie 
ogólne – Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@ 2020 – projekt 
pozakonkursowy 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
123 411 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby Słabo rozwinięty nd 818 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 
w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 818 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie   

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 5 000 SL2014 

Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie 
ogólne w ramach ZIT dla MOF 
Poznania 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie   

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 543 SL2014 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie - specyficzny 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 110 SL2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby Słabo rozwinięty nd 381 SL2014 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 80 SL2014 

Działanie 8.2 Uczenie się przez 
całe życie 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie  

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 18 232 SL2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 11 285 SL2014 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
3 643 18 232 SL2014 

Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 

Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie 
zawodowe młodzieży – tryb 
konkursowy 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 27 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 6 610 SL2014 

Liczba cechów rzemieślniczych zaangażowanych w 
proces kształcenia dualnego 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd  5 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd  92 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 
wsparciem w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 23 SL2014 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 623 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30) 

PLN 
Słabo 

rozwinięty 
nd 29 587 342 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo 

rozwinięty 
nd 55 

 
SL2014 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 31) 

osoby 
Słabo 

rozwinięty 
nd 0 

 
SL2014 

Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie 
zawodowe dorosłych–tryb konkursowy 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
2 184  6 815 SL2014 
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Poddziałanie 8.3.3 Czas 
zawodowców BIS – zawodowa 
Wielkopolska – tryb 
pozakonkursowy 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 371 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 8 000 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 50 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 
wsparciem w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 4 SL2014 

Liczba cechów rzemieślniczych zaangażowanych w 
proces kształcenia dualnego 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 20 SL2014 

Poddziałanie 8.3.4. Kształcenie 
zawodowe młodzieży i dorosłych w 
ramach ZIT dla MOF Poznania 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 69 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 097 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 25 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 
wsparciem w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 SL2014 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
211 1 172 SL2014 

 
 
 
 
 
Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie 
zawodowe młodzieży i dorosłych w 
ramach ZIT dla rozwoju AKO 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 33 SL2014 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach 
u pracodawcy 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 960 SL2014 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia w programie 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
170 563 SL2014 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w programie w sprzęt i materiały 
dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia 
zawodowego 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 12 SL2014 

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego objętych 
wsparciem w programie 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 SL2014 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 17 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 728 884 SL2014 
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Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (EFRR) 

Działanie 9.1 Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych szt. 
Słabo  

rozwinięty 
4 30 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 
usługi społeczne  

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 7 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są 
usługi aktywizacji społeczno- zawodowej  

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 5 

IZ/ 
beneficjenci 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 197 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, 
nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach 
testowania COVID-19 (CV 9) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 

Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2) PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 10 105 050 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na 
potrzeby reagowania kryzysowego (CV 11) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 15 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z 
pandemią COVID-19 (CV 12) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 13 

IZ/ 
beneficjenci 

Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej 
(CV 1) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 7 896 193 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej 
(CV 6) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 87 830 

IZ/ 
beneficjenci 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 30) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd  32 523 472 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych aparatów do oznaczania 
koronawirusa metodą genetyczną/molekularną w 
związku z pandemią COVID-19  

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia 
leczenia COVID-19  ( CV 7) 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 2 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.2 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha 
Słabo  

rozwinięty 
nd 95 

IZ/ 
beneficjenci 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na 
obszarach miejskich 

m2 
Słabo  

rozwinięty 
nd 150 000 

IZ/ 
beneficjenci 

Działanie 9.3 Inwestowanie w 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
przedszkolnej 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
12 59 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji 
ogólnej 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
3 17 

IZ/ 
beneficjenci 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 
zawodowego 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
2 46 

IZ/ 
beneficjenci 

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie 
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 54 632 

IZ/ 
beneficjenci 

Oś priorytetowa 10 Pomoc techniczna (EFS) 

Działanie 10.1 Wsparcie 
instytucjonalno-kadrowe procesu 
zarządzania i wdrażania WRPO 
2014+ 

Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków 
pomocy technicznej 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 45 000 IZ 

Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów 
informatycznych 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 1 IZ 



Działanie 10.2 Informacja i 
promocja WRPO 2014+ 

Liczba uczestników form szkoleniowych dla 
beneficjentów  

osoby 
Słabo  

rozwinięty 
nd 10 450 IZ 

Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych 
na temat React-EU wydanych w formie elektronicznej 

szt. 
Słabo  

rozwinięty 
nd 10 IZ 

Działanie 11.1 Wspieranie 
kryzysowych działań naprawczych 
w obszarze gospodarczym 
(REACT-EU) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
finansowe inne niż dotacje w związku z pandemią 
COVID-19 

przedsiębiorstwa 
Słabo  

rozwinięty 
nd 80 SL2014 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych 
na działania związane z pandemią COVID-19 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 

    28 177 200 **** 
 

SL2014 

Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż 
bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym 
kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 23) 

przedsiębiorstwa 
Słabo  

rozwinięty 
nd ** SL2014 

Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty 
finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne)  
(CV 21) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd ** SL2014 

11.2 Wspieranie kryzysowych 
działań naprawczych w obszarze 
zdrowia i społecznym 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 (CV 33) 

szt 
Słabo  

rozwinięty 
nd 44 

IZ/ 
beneficjenci 

Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity 
koszt publiczny)  (CV 2) 

PLN 
Słabo  

rozwinięty 
nd 

    31 464 540****     
 

IZ/ 
beneficjenci 

 
* Wskaźniki o charakterze informacyjnym, dla których nie ma konieczności ustalania wartości bazowych i docelowych 
** Wskaźniki podlegające monitorowaniu w związku ze wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 
*** Wskaźnik nie posiada wartości docelowej 
**** Wartość wskaźnika przeliczona została po aktualnym kursie EBC na grudzień 2021 r. tj. 1 Euro =4,6192 zł 
 


