Załącznik 9.7 Matryca logiczna systemu wskaźników
Legenda:
Wskaźnik rekomendowany do wykreślenia
Wskaźnik rekomendowany do dodania
Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

CS 1 (B+R i innowacyjność)

naukowcy, studenci, przedsiębiorcy,
konsumenci

Liczba wspartych laboratoriów
badawczych

Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne (w tym: dotacje,
instrumenty finansowe) (w PLN)

naukowcy, studenci, przedsiębiorcy,
konsumenci

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w
postaci dotacji

CS 2 (podniesienie jakości
świadczonych e-usług)

mieszkańcy, przedsiębiorcy, administracja
publiczna, organizacje pozarządowe,
pracownicy ochrony zdrowia, pacjenci

CS 3 (konkurencyjność i
innowacyjność MŚP)

przedsiębiorcy, inwestorzy, konsumenci,
turyści, mieszkańcy.

Instytucje publiczne otrzymujące
wsparcie na opracowywanie usług,
produktów i procesów cyfrowych
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z
instrumentów finansowych

Użytkownicy nowych i
zmodernizowanych publicznych
usług, produktów i procesów
cyfrowych
Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne (w tym: dotacje,
instrumenty finansowe) (w PLN)

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w
postaci dotacji
CS 4 (ekosystem RIS)

przedsiębiorcy, administracja publiczna,
uczelnie wyższe, instytuty badawcze,
koordynatorzy klastrów

Udział podmiotów instytucjonalnych w
procesie przedsiębiorczego
odkrywania

Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne (w tym: dotacje,
instrumenty finansowe) (w PLN)

CS 5 (efektywność

mieszkańcy – użytkownicy budynków

Budynki publiczne o lepszej

Szacowana emisja gazów

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

energetyczna)

użyteczności publicznej, administracja
publiczna, organizacje pozarządowe

charakterystyce energetycznej

cieplarnianych

mieszkańcy budynków wielorodzinnych

Lokale mieszkalne o lepszej
udoskonalonej charakterystyce
energetycznej

mikro i mali przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z
instrumentów finansowych

CS 6 (OZE)

mieszkańcy – prosumenci, członkowie
klastrów i spółdzielni energetycznych,
administracja publiczna i inni użytkownicy
wspartej infrastruktury

Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii odnawialnej (w tym: energii
elektrycznej, energii cieplnej) (MW)

Wytworzona energia odnawialna
ogółem w tym: energia elektryczna,
energia cieplna) (MWh/rok)

CS 7 (adaptacja do zmian
klimatu)

mieszkańcy, jednostki samorządu
terytorialnego

Budowa lub modernizacja zielonej
infrastruktury w celu dostosowania do
zmian klimatu (ha)

Ludność mająca dostęp do nowej
lub ulepszonej zielonej infrastruktury
(osoby)

mieszkańcy, jednostki samorządu
terytorialnego

Pojemność obiektów małej retencji
(m3)

Ludność odnosząca korzyści ze
środków ochrony przed klęskami
żywiołowymi związanymi z klimatem
(oprócz powodzi i pożarów lasów)
(osoby)

użytkownikami infrastruktury będą przede
wszystkim mieszkańcy, przedsiębiorcy,

Długość nowych lub
zmodernizowanych sieci
kanalizacyjnych w ramach

Ludność przyłączona do zbiorowych
systemów oczyszczania ścieków co

CS 8 (infrastruktura wodnokanalizacyjna)

Wskaźnik alternatywny: Roczne
zużycie energii pierwotnej (w tym:
mieszkania, budynki użyteczności
publicznej, przedsiębiorstwa, inne)

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

użytkownicy sieci wodno-kan.

zbiorowych systemów odprowadzania
ścieków (km)

najmniej II stopnia (osoby)

Ludność przyłączona do zbiorowych
systemów oczyszczania ścieków co
najmniej II stopnia (osoby)
CS 9 (gospodarka o obiegu
zamkniętym i gospodarka
zasobooszczędna)

CS 10 (ochrona i zachowanie
przyrody, różnorodności
biologicznej oraz zielonej
infrastruktury)

wszystkim mieszkańcy, jednostki
samorządu terytorialnego

Inwestycje w obiekty do selektywnego
zbierania odpadów [EUR]

Liczba osób objętych selektywnym
zbieraniem odpadów komunalnych
[os.]

wszystkim mieszkańcy, jednostki
samorządu terytorialnego

Liczba wspartych punktów
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) [szt.]

mieszkańcy, przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem z
instrumentów finansowych
(przedsiębiorstwa)

Odpady poddane recyklingowi
[ton/rok]

mieszkańcy, jednostki publiczne
prowadzące działalność w zakresie ochrony
przyrody

Powierzchnia siedlisk wspieranych w
celu uzyskania lepszego statusu
ochrony (w ha)

Ludność́ mająca dostęp do nowej
lub udoskonalonej zielonej
infrastruktury (osoby)

mieszkańcy, jednostki publiczne
prowadzące działalność w zakresie ochrony
przyrody

Powierzchnia rekultywowanych
gruntów (ha)

mieszkańcy, jednostki samorządu
terytorialnego

Powierzchnia siedlisk wspieranych w
celu uzyskania lepszego statusu
ochrony (w ha)

mieszkańcy, jednostki samorządu

Powierzchnia rekultywowanych

Ludność́ mająca dostęp do nowej
lub udoskonalonej zielonej
infrastruktury (osoby)

Cel szczegółowy

CS 11 (zrównoważona
multimodalna mobilność
miejska)

CS 12 (poprawa dostępu do
TEN-T oraz mobilności
transgranicznej)

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

terytorialnego

gruntów (ha)

użytkownicy komunikacji publicznej oraz
alternatywnych form transportu (odbiorcami
wsparcia są także JST, w tym jednostki
wykonujące zadania w zakresie publicznego
transportu zbiorowego – organizatorzy)

Pojemność ekologicznego taboru do
transportu publicznego

użytkownicy komunikacji publicznej oraz
alternatywnych form transportu (odbiorcami
wsparcia są także JST, w tym jednostki
wykonujące zadania w zakresie publicznego
transportu zbiorowego – organizatorzy)

Liczba wspartych zintegrowanych
węzłów przesiadkowych

Główną grupę docelową stanowią
użytkownicy komunikacji publicznej oraz
alternatywnych form transportu. Odbiorcami
wsparcia są także JST

Wspierana infrastruktura rowerowa

JST – Samorząd Województwa

Długość dróg przebudowanych lub
zmodernizowanych
Długość́ nowych lub rozbudowanych
dróg – poza TEN-T)

JST – gminy i powiaty

Długość dróg przebudowanych lub
zmodernizowanych
Długość́ nowych lub rozbudowanych
dróg – poza TEN-T)

JST – Samorząd Województwa (Koleje
Śląskie)

Liczba zakupionych jednostek
kolejowego taboru pasażerskiego

Wskaźniki rezultatu

Roczna liczba użytkowników
nowego lub zmodernizowanego
transportu publicznego

Roczna liczba użytkowników nowo
wybudowanych, przebudowanych,
rozbudowanych lub
zmodernizowanych dróg
Roczna liczba użytkowników nowo
wybudowanych, przebudowanych,
rozbudowanych lub
zmodernizowanych dróg

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

CS 13 (aktywizacja zawodowa)

Wszystkie osoby: a) pozostające bez pracy,
b) gotowe do podjęcia pracy, c) aktywnie
poszukujące zatrudnienia

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

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu
Liczba osób znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku pracy 6
miesięcy po opuszczeniu programu
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, 6 miesięcy po
opuszczeniu programu

Wszystkie osoby: a) pozostające bez pracy,
b) gotowe do podjęcia pracy, c) aktywnie
poszukujące zatrudnienia

Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w programie

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu
Liczba osób znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku pracy 6
miesięcy po opuszczeniu programu
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
własny rachunek, 6 miesięcy po
opuszczeniu programu

Wszystkie osoby: a) pozostające bez pracy,
b) gotowe do podjęcia pracy, c) aktywnie
poszukujące zatrudnienia

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

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu

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

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu
Liczba osób znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku pracy 6
miesięcy po opuszczeniu programu
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, 6 miesięcy po
opuszczeniu programu

Wszystkie osoby: a) pozostające bez pracy,
b) gotowe do podjęcia pracy, c) aktywnie
poszukujące zatrudnienia

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

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, po opuszczeniu
programu
Liczba osób znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku pracy 6
miesięcy po opuszczeniu programu

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu
Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, 6 miesięcy po
opuszczeniu programu

CS 14 (podniesienie
kompetencji PSZ)

CS 15 (przystosowania
przedsiębiorstw i pracowników)

Pracownicy IRP, głównie PSZ

Liczba pracowników instytucji rynku
pracy objętych wsparciem w
programie

Liczba pracowników instytucji rynku
pracy, którzy uzyskali kwalifikacje
po opuszczeniu programu (osoby)

Pracownicy IRP, głównie PSZ

Liczba objętych wsparciem
podmiotów administracji publicznej
lub służb publicznych na szczeblu
krajowym, regionalnym lub lokalnym
(wskaźnik rekomendowany do
dodania)

Liczba pracowników instytucji rynku
pracy, którzy uzyskali kwalifikacje
po opuszczeniu programu (osoby)

Osoby w wieku aktywności zawodowej

Liczba osób objętych programem
polityki zdrowotnej (osoby)

Liczba osób, które dzięki wsparciu
w obszarze zdrowia podjęły pracę
lub kontynuowały zatrudnienie
(osoby)

Pracodawcy i pracownicy MSP

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

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

Pracodawcy i pracownicy MSP

Liczba osób znajdujących się w
lepszej sytuacji na rynku pracy 6
miesięcy po opuszczeniu programu
(osoby)

Osoby zwolnione bądź zagrożone utratą

Liczba osób znajdujących się w

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

CS 16 (edukacja formalna)

dzieci w wieku przedszkolnym;
rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku
przedszkolnym, nauczyciele, kadra
pedagogiczna, niepedagogiczna i
zarządzająca

lepszej sytuacji na rynku pracy 6
miesięcy po opuszczeniu programu
(osoby)
Liczba dzieci objętych dodatkowymi
zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej

dzieci w wieku przedszkolnym;
rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku
przedszkolnym, nauczyciele, kadra
pedagogiczna, niepedagogiczna i
zarządzająca
uczniowie szkół i placówek prowadzących
kształcenie ogólne, rodzice/opiekunowie
prawni uczniów, kadra pedagogiczna,
niepedagogiczna i zarządzająca, szkoły i
placówki prowadzące kształcenie ogólne
uczniowie szkół i placówek prowadzących
kształcenie ogólne, rodzice/opiekunowie
prawni uczniów, kadra pedagogiczna,
niepedagogiczna i zarządzająca, szkoły i
placówki prowadzące kształcenie ogólne
uczniowie szkół i placówek prowadzących
kształcenie ogólne, rodzice/opiekunowie
prawni uczniów, kadra pedagogiczna,
niepedagogiczna i zarządzająca, szkoły i
placówki prowadzące kształcenie ogólne

Wskaźniki rezultatu

Liczba miejsc wychowania
przedszkolnego, które funkcjonują
przez co najmniej 24 miesiące po
zakończeniu dofinansowania ze
środków EFS+
Liczba uczniów objętych wsparciem

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

Liczba przedstawicieli kadry szkół i
placówek systemu oświaty, którzy
uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu
programu

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób dorosłych objętych
usługami rozwojowymi (osoby)

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

uczniowie szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe, młodociani
pracownicy; szkoły i placówki prowadzące
kształcenie zawodowe;
Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy
oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia; kadra
pedagogiczna, w tym nauczyciele
kształcenia zawodowego i instruktorzy
praktycznej nauki zawodu, kadra
pedagogiczna, niepedagogiczna i
zarządzająca, doradcy zawodowi i brokerzy
edukacyjni; jednostki samorządu
terytorialnego oraz inne organy prowadzące
szkoły zawodowe; partnerzy społecznogospodarczy
CS 17 (kształcenie ustawiczne)

Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy
chcą podnosić lub zmienić swoje
kompetencje i kwalifikacje, w tym osoby
pracujące na terenie województwa
śląskiego.

CS 18 (wsparcie aktywnej
integracji)

Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Liczba osób, których sytuacja
społeczna uległa poprawie po
opuszczeniu programu

Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w programie
(osoby)

Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

(osoby)
CS 19 (działania skierowane
do obywateli państw trzecich)

Cudzoziemcy, obywatele państw trzecich, w
tym migranci

Liczba osób obcego pochodzenia
objętych wsparciem w programie
(osoby)

Liczba osób poszukujących pracy
po opuszczeniu programu

Liczba osób pracujących, łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek, 6 miesięcy po
opuszczeniu programu (osoby)
CS 20 (usługi społeczne i
zdrowotne)

osoby wykluczone lub zagrożone

Liczba osób objętych usługami
świadczonymi w społeczności
lokalnej w programie

Liczba osób świadczących usługi w
społeczności lokalnej dzięki
wsparciu w programie

CS 21 (integracja społeczna)

osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym oraz ich
otoczenie; rodziny, w tym dzieci i młodzież
potrzebujące wsparcia i osoby
usamodzielniane, osoby sprawujące pieczę
zastępczą, kandydaci na rodziców/rodziny
zastępcze lub adopcyjne, podmioty
realizujące usługi wsparcia rodziny i pieczy
zastępczej; dzieci i młodzież dotknięta
problemami społecznymi i zdrowotnymi, w
szczególności w zakresie zdrowia
psychicznego

Liczba osób objętych usługami w
zakresie wspierania rodziny i pieczy
zastępczej (osoby)

Liczba osób, których sytuacja
społeczna uległa poprawie po
opuszczeniu programu (osoby

CS 22 (infrastruktura
szkolnictwa wyższego i
zawodowego)

uczelnie i podmioty uczestniczące w
kształceniu na poziomie wyższym; osoby
uczestniczące w kształceniu na poziomie
wyższym

Liczba wspartych uczelni

Roczna liczba użytkowników
nowych lub zmodernizowanych
placówek oświatowych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
potrzebujące szczególnego wsparcia

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

CS 23 (infrastruktura usług
społecznych)

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu wraz ich otoczeniem; osoby
pełnoletnie, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność
lub chorobę potrzebują wsparcia w
funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie
wymagają usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki, dzieci i
młodzież przebywające w pieczy zastępczej
lub ją opuszczające.

Pojemność nowych lub
zmodernizowanych placówek opieki
społecznej (innych niż mieszkania)

Roczna liczba użytkowników
nowych lub zmodernizowanych
placówek opieki społeczne

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu wraz ich otoczeniem; osoby
pełnoletnie, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność
lub chorobę potrzebują wsparcia w
funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie
wymagają usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki, dzieci i
młodzież przebywające w pieczy zastępczej
lub ją opuszczające.

Pojemność́ nowych lub
zmodernizowanych lokali socjalnych

Roczna liczba użytkowników
nowych lub zmodernizowanych
lokali socjalnych

mieszkańcy województwa śląskiego

Liczba wspartych podmiotów
leczniczych

Roczna liczba użytkowników
nowych lub zmodernizowanych
placówek opieki społecznej

CS 24 (infrastruktura ochrony
zdrowia)

Roczna liczba użytkowników
nowych lub zmodernizowanych
placówek opieki zdrowotnej
CS 25 (infrastruktura kulturalna
i turystyczna)

mieszkańcy województwa śląskiego,
korzystający z infrastruktury kultury i
dziedzictwa kulturowego, osoby spoza

Liczba obiektów kulturalnych i
turystycznych objętych wsparciem

Liczba osób odwiedzających
wsparte obiekty kulturalne i
turystyczne

Cel szczegółowy

Grupa docelowa

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

województwa korzystające z obiektów
kultury i dziedzictwa kulturowego, a także
pracownicy, uczniowie i studenci szkół i
uczelni artystycznych
CS 26 (rozwój obszarów
miejskich)

mieszkańcy subregionów województwa
śląskiego, Wspólnoty lokalne oraz
interesariusze lokalni i subregionalni,
Mieszkańcy miast województwa śląskiego
objętych gminnymi programami rewitalizacji,
Organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy
działający w miastach objętych gminnymi
programami rewitalizacji.

Liczba instytucji kultury objętych
wsparciem (szt.)

CS 27 (odnowa obszarów
wiejskich)

mieszkańcy obszarów wiejskich
województwa śląskiego objętych gminnymi
programami rewitalizacji, a także
organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy
działający na obszarach wiejskich objętych
gminnymi programami rewitalizacji.

Powierzchnia obszarów

CS 28 FST Gospodarka

pracownicy i przedsiębiorcy z podregionów
górniczych województwa śląskiego

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w
formie dotacji (przedsiębiorstwa)

Inwestycje prywatne uzupełniające
wsparcie publiczne (w tym: dotacje,
instrumenty finansowe) (PLN)

CS 28 FST Środowisko

mieszkańcy podregionów pogórniczych –
prosumenci, członkowie klastrów i
spółdzielni energetycznych, administracja
publiczna i inni użytkownicy wspartej
infrastruktury

Dodatkowa zdolność wytwarzania
energii odnawialnej (w tym: energii
elektrycznej, energii cieplnej) (MW)

Wytworzona energia odnawialna
ogółem w tym: energia elektryczna,
energia cieplna) (MWh/rok)

mieszkańcy, pracownicy i przedsiębiorcy z
podregionów górniczych

w sposób pośredni:

w sposób pośredni:

Powierzchnia wspieranych

Grunty zrekultywowane

objętych rewitalizacją (ha)

Liczba ludności zamieszkującej
obszar rewitalizacji (osoby)

Liczba ludności zamieszkującej
obszar rewitalizacji (osoby)

Cel szczegółowy

CS 28 FST Społeczeństwo

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

zrekultywowanych gruntów [ha]

wykorzystywane jako tereny
zielone, pod budowę̨ lokali
socjalnych lub pod działalność́
gospodarczą lub inną [ha]

mieszkańcy, pracownicy i przedsiębiorcy z
podregionów górniczych

Powierzchnia wspieranych
zrekultywowanych gruntów [ha]

Grunty zrekultywowane
wykorzystywane jako tereny
zielone, pod budowę̨ lokali
socjalnych lub pod działalność́
gospodarczą lub inną [ha]

mieszkańcy, pracownicy i przedsiębiorcy z
podregionów górniczych

Liczba osób pracujących, w tym
osoby prowadzące działalność na
własny rachunek

Liczba osób uzyskujących
kwalifikacje po opuszczeniu
programu

mieszkańcy, pracownicy i przedsiębiorcy z
podregionów górniczych

Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w Programie

Grupa docelowa

