Załącznik do Kryteriów wyboru projektów. Definicje wskaźników produktu i rezultatu.
Działanie: 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT
Poddziałanie: 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT
Priorytet: 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych
w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te
zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie
Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków
zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT).
Lp.

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Definicja wskaźnika

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

1

Liczba dodatkowych osób
korzystających z
ulepszonego oczyszczania
ścieków (CI19)

RLM

2

Liczba dodatkowych osób
korzystających z
ulepszonego zaopatrzenia
w wodę (CI18)

osoby

3

Wydajność dobowa
wybudowanych ujęć
wody

m /dobę

4

Masa osadów ściekowych
podlegających
przetworzeniu

m

3

3

Liczba osób których ścieki są transportowane do oczyszczalni
ścieków przez sieć kanalizacyjną w wyniku zwiększonej
wydajności oczyszczalni ścieków/przepustowości kanalizacji,
uzyskanej dzięki realizacji projektu. Wskaźnik monitoruje
liczbę osób, które wcześniej nie były podłączone do systemu
oczyszczania ścieków lub korzystały z oczyszczania ścieków
działającego poniżej wymaganego standardu.
Liczba osób, które w wyniku realizowanych projektów
obejmujących sieci wodociągowe i ujęcia oraz stacje
uzdatniania wody, zyskały dostęp do wody pitnej poprzez
system wodociągowy. Wskaźnik monitoruję liczbę osób,
które nie były wcześniej przyłączone do sieci wodociągowej
lub które były obsługiwane poniżej wymaganego standardu.
Do wskaźnika włączane są również osoby, które zyskały
dostęp do wody lepszej jakości. Pod uwagę brane są
przedsięwzięcia polegające na rekonstrukcji istniejących
systemów ale wyłączone są projekty mające na celu
utworzenie/poprawę systemów nawadniających.
Wskaźnik monitoruje potencjalną wydajność dobową ujęć
wody wybudowanych w ramach zrealizowanych projektów.
Wydajność dobowa określana jest w oparciu o parametry
techniczne danego ujęcia i mierzy ich potencjał, a nie
faktyczną wydajność w danym okresie.
Wskaźnik monitoruje objętość masy osadów ściekowych
trafiających do oczyszczalni ścieków. Wskaźnik monitoruje
całkowitą objętość osadów, przed ich przetworzeniem. Masa
osadów ściekowych podlegających przetworzeniu określana
jest w oparciu o dane o rzeczywistym przerobie tych
substancji w danej instalacji w ciągu 1 roku.
Wskaźnik produktu

1

Liczba wybudowanych
oczyszczalni ścieków
komunalnych

szt.

2

Liczba przebudowanych
oczyszczalni ścieków

szt.

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, które zostały
wybudowane w ramach zrealizowanych projektów.
Jako wybudowaną oczyszczalnię ścieków rozumie się obiekt
wybudowany od podstaw lub zaadaptowany na cele
oczyszczalni ścieków, który przed adaptacją miał inny
charakter funkcjonalny.
Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, które zostały
przebudowane i rozbudowane w ramach zrealizowanych

komunalnych

3

Długość wybudowanej
kanalizacji sanitarnej

km

4

Długość przebudowanej
kanalizacji sanitarnej

km

5

Liczba nowych
przydomowych
oczyszczalni ścieków

6

Długość wybudowanej
sieci wodociągowej

km

7

Długość przebudowanej
sieci wodociągowej

km

8

Liczba wybudowanych
ujęć wody

szt.

9

Liczba wspartych stacji
uzdatniania wody

szt.

10

Liczba urządzeń i
aparatury kontrolnopomiarowej

szt.

szt.

projektów.
Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego
obiektu budowlanego. Przez rozbudowę należy rozumieć
przeprowadzenie prac budowlanych, w wyniku których
powstaje nowa część istniejącego już obiektu (a tym samym
wzrasta powierzchnia i kubatura obiektu)
Łączna długość wybudowanego w ramach projektu przewodu
kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oprócz
przyłączy (przyłącza nie są kosztem kwalifikowanym), którym
odprowadzane są ścieki.
Przez budowę sieci kanalizacji należy rozumieć jej budowę od
podstaw. Poprzez rozbudowę – utworzenie nowego odcinka
już istniejącego przewodu kanalizacyjnego.
Łączna długość przebudowanego w ramach projektu
przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami
oprócz przyłączy (przyłącza nie są kosztem kwalifikowanym),
którym odprowadzane są ścieki.
Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających
wymagania jakości oczyszczonych ścieków dla danej
aglomeracji wybudowanych w ramach dofinansowanych
projektów
Łączna długość wybudowanego w ramach dofinansowanego
projektu przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i
urządzeniami oprócz przyłączy (przyłącza nie są kosztem
kwalifikowanym), którym doprowadzana jest woda.
Przez budowę sieci wodociągowej należy rozumieć jej
budowę od podstaw. Poprzez rozbudowę – utworzenie
nowego odcinka już istniejącego przewodu wodociągowego.
Łączna
długość
przebudowanego
w
ramach
dofinansowanego projektu przewodu wodociągowego wraz z
uzbrojeniem i urządzeniami oprócz przyłączy (przyłącza nie są
kosztem kwalifikowanym), którym doprowadzana jest woda.
Przez przebudowę sieci należy rozumieć przeprowadzenie
prac, wyniku których następuje zmiana parametrów
użytkowych lub technicznych istniejącego przewodu
wodociągowego.
Liczba
ujęć
wody
wybudowanych
w
ramach
dofinansowanych projektów;
Ujęcie wody - zespół budowli i powiązanych z nimi urządzeń,
przeznaczonych do poboru wody dla potrzeb gospodarczych i
bytowych.
Liczba stacji uzdatniania wody, które zostały wybudowane,
przebudowane
lub
wyremontowanej
w
ramach
zrealizowanych projektów.
Stacja uzdatniania wody – zespół podstawowych obiektów
technologicznych, służących bezpośrednio do procesu
uzdatniania
wody,
czyli
doprowadzenia
wody
zanieczyszczonej do stanu czystości wymaganego dla danego
zastosowania.
Wskaźnik monitoruje liczbę urządzeń i/lub aparatury
kontrolno-pomiarowej zakupionych w ramach realizowanych
projektów. W ramach wskaźnika należy monitorować cały
zestaw urządzeń niezbędnych do pomiaru i kontroli, a nie
pojedyncze urządzenie/pojedynczy aparat
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Liczba instalacji do
prowadzenia procesów
odzysku lub
unieszkodliwiania
osadów ściekowych

szt.

Wskaźnik monitoruje liczbę instalacji do prowadzenia
procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych
wspartych (m.in. zakupionych, rozbudowanych lub
zmodernizowanych) w ramach realizowanych projektów.

Horyzontalne wskaźniki produktu

1

2

3

Liczba obiektów
dostosowanych do
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami

Liczba osób objętych
szkoleniami/doradztwem
w zakresie kompetencji
cyfrowych

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

szt.

os.

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
projektu.
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, 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.
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
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Liczba podmiotów
wykorzystujących
technologie
informacyjnokomunikacyjne

szt.

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.
Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji
projektu, zainwestowały w technologie informacyjnokomunikacyjne (TIK), a w przypadku projektów edukacyjnoszkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania
upowszechniające wykorzystanie TIK. Przez technologie
informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information and
Communications Technology) należy rozumieć technologie
pozyskiwania/ produkcji, gromadzenia/ 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.

