
Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - założenia realizacji wskaźników

Działanie: 1.2.Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 

Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 

Alokacja na konkurs:
16 000 000 EUR (68 318 400 PLN)

Alokacja dla przedsiębiorstw: 62 852 928 PLN

Alokacja na typ wsparcia w RPO:
53 407 229 EUR 

Lp. Nazwa Definicja
Jednostka 

miary
Rodzaj 

wskaźnika

Wartość do 
osiągnięcia w 

konkursie
Wartość 2018

Wartość 
2023

Ramy 
wykonania 

2018

1
Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI1)

Number of enterprises receiving support in any form from Structural Funds 

(whether the support represents state aid or not) - Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie w dowolnej formie z funduszy strukturalnych (bez 

względu na to, czy wsparcie stanowi pomoc publiczną, czy nie).

sztuki
wskaźnik 
produktu

349 428 2040 TAK

2
Liczba przedsięborstw 

otrzymujących dotacje (CI2)

Number of enterprises receiving support in forms of non-refundable direct 

financial support conditional only to completion of project (grants).  Subset of 

'Number of enterprises receiving support' - Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie w postaci bezzwrotnego bezpośredniego wsparcia 

finansowego uwarunkowanego wyłącznie zakończeniem projektu (dotacji).

sztuki
wskaźnik 
produktu

349 brak brak NIE

3
Inwestycje prywatne uzupełniające 

wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje) (CI6)

Total value of private contribution in supported innovation or R&D projects, 

including noneligible parts of the project. If the investment also qualifies as 

state aid (see indicators ‘Private investment matching public support to 

enterprises (grants/non-grants’), it should be reported under all relevant 

indicators - Łączna wartość wkładu własnego we wspierany projekt, który 

kwalifikuje się jako pomoc państwa, w którym formą wsparcia jest dotacja 

(patrz: wskaźnik 2  "Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje"), w tym 

niekwalifikowalne części projektu. Jeśli inwestycja również kwalifikuje się jako 

wsparcie innowacji / wsparcie działalności B&R (patrz wskaźnik 27 

"Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w zakresie innowacji 

lub projektów B&R"), należy to odnotować w ramach wszystkich istotnych 

wskaźników.

EUR
wskaźnik 
produktu

6 131 454 brak brak NIE

Priorytet Inwestycyjny: 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje 

Cel szczegółowy: Zwiększona aktywność bdawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 



4
Liczba przedsiębiorstw 

współpracujących z ośrodkami 
badawczymi (CI26)

Number of enterprises that cooperate with research institutions in R&D 

projects. At least one enterprise and one research institution participates in 

the project. One or more of the cooperating parties (research institution or 

enterprise) may receive the support but it must be conditional to the 

cooperation. The cooperation may be new or existing. The cooperation should 

last at least for the duration of the project - Liczba przedsiębiorstw, które 

współpracują z ośrodkami badawczymi w ramach projektów z obszaru badań 

i rozwoju. Przynajmniej jedno przedsiębiorstwo i jeden ośrodek badawczy 

biorą udział w projekcie. Jedna albo więcej z współpracujących stron (ośrodek 

badawczy albo przedsiębiorstwo) może otrzymać wsparcie, ale warunkiem 

jest współpraca. Współpraca może być nowa albo już wcześniej istniejąca. 

Współpraca powinna trwać przynajmniej przez okres realizacji projektu.

sztuki
Wskaźnik 
produktu 

224

do 
oszacowania 
(obecnie trwa 
analiza - IZ 

RPO uzupełni 
informację po 
zakończeniu 

analizy)

1 821 NIE


