
 

PLAN WSKAŹNIKÓW 

DODATKOWE WSKAŹNIKI KRAJOWE 

Priorytet 1. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji  

w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 

1) Cel szczegółowy 1A 

1A Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na 
obszarach wiejskich 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Transfer wiedzy 
(art. 14)  

Liczba demonstracji służących promowaniu innowacji  

Doradztwo 
(art. 15) 

Liczba usług doradczych w zakresie rolnictwa i leśnictwa 

Liczba przeszkolonych doradców 

Liczba szkoleń dedykowanych doradcom 

Liczba osobodni szkoleń doradców 

Współpraca 
(art. 35) 

Liczba partnerów, którzy 
zaangażowali się w EPI 

NGO 

Jednostki naukowo- badawcze 

Rolnicy 

Właściciele lasów 

MŚP 

Inne publiczne 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Transfer wiedzy 
(art. 14) 

Liczba osób biorących udział w demonstracjach upowszechniających dobre praktyki 
lub innowacyjne rozwiązania, którzy zastosowali poznane metody 

Doradztwo 
(art. 15) 

Liczba osób, które skorzystały z usług doradczych i dokonały reorganizacji produkcji, 
deklarujących zwiększenie konkurencyjności i rozwój swojego gospodarstwa   

Współpraca 
(art. 35) 

Zróżnicowanie grup EPI ze 
względu na udział partnerów 

NGO 

Instytuty badawcze 

Rolnicy 

Właściciele lasów 

MŚP 

Inne publiczne 

Liczba innowacyjnych rozwiązań 
wprowadzonych do praktyki 
gospodarczej przez EPI 
składające się z: 

- 2 podmiotów 

- 3 podmiotów 

- 4 podmiotów 

- 5 podmiotów 

- więcej niż 5 podmiotów 
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2) Cel szczegółowy 1B 

1B Wzmacnianie powiązań między rolnictwem, produkcją żywności i 
leśnictwem a badaniami i innowacją w tym do celów ulepszonego zarządzania  
środowiskiem i lepszych wyników 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Współpraca (art. 
35) 

Kwota poniesiona na prace rozwojowe w ramach zrealizowanych operacji 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Współpraca 
(art. 35) 

Liczba rozwiązań innowacyjnych wdrożonych do praktyki w sektorze rolno-
spożywczym, będących wynikiem zrealizowanych operacji w działaniu 

Liczba rozwiązań opatentowanych będących rezultatem operacji zrealizowanych  
w ramach działania  

Liczba użytkowników będących rezultatem działania w okresie dwóch lat od 
zakończenia realizacji operacji 

 

3) Cel szczegółowy 1C 

1C Wspieranie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w 
sektorach rolnictwa i leśnictwa 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Transfer wiedzy 
(art. 14) 

Liczba osobodni odbytych szkoleń (1.1) 

Liczba projektów szkoleniowych 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Transfer wiedzy 
(art. 14) 

Liczba osób oceniających działania szkoleniowe jako adekwatne do oczekiwań 
zawodowych 



3 
 

Priorytet 2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności 

wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz 

promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach  

i zrównoważonego zarządzania lasami  

1) Cel szczegółowy 2A 

 

 

 

 

 

 

 

2A Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie 
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą 
o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także 
zróżnicowania produkcji rolnej 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Inwestycje w 
środki trwałe 

(art. 17) 

Liczba gospodarstw 
rolnych, które 
otrzymały pomoc w 
ramach tematu (4.1): 

Rozwój produkcji prosiąt 

Rozwój produkcji mleka krowiego 

Rozwój produkcji bydła mięsnego 

Operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu 

Inwestycje w 
środki trwałe 

(art. 17) 

Całkowita wartość 
inwestycji w zł (4.1) 

Rozwój produkcji prosiąt 

Rozwój produkcji mleka krowiego 

Rozwój produkcji bydła mięsnego 

Operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu 

Liczba projektów (4.1) 

Rozwój produkcji prosiąt 

Rozwój produkcji mleka krowiego 

Rozwój produkcji bydła mięsnego 

Operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu 

Liczba projektów 
zbiorowych (4.1) 

Rozwój produkcji prosiąt 

Rozwój produkcji mleka krowiego 

Rozwój produkcji bydła mięsnego 

Operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, 
wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, 
zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości dodanej produktu 

Liczba projektów (4.3) 

Całkowita wartość inwestycji w zł (4.3) 

Rozwój 
gospodarstw 

rolnych 

Liczba przedsiębiorców korzystających ze wsparcia (6.4) 
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i działalności 
gospodarczej 

(art. 19) 

Liczba producentów rolnych, którzy korzystali z usług rolniczych 
świadczonych przez beneficjentów (6.4) 

 

Liczba gospodarstw, które  skorzystały ze wsparcia (6.5) 

Powierzchnia przekazanych gospodarstw (ha) (6.5) 

Struktura gospodarstw, które przejeły grunty w podziale na województwa 
(ha) (6.5) 

Liczba młodych rolników, którzy przejęli gospodarstwa (6.5) 

Współpraca 
(art. 35) 

Kwota poniesiona na prace rozwojowe w ramach zrealizowanych operacji 

Liczba wspartych 
operacji EPI wg typów  

produkcja roślinna 

produkcja zwierzęca 

leśnictwo 

kompleksowe z przewagą zastosowań rolniczych 
 
 
 
 

Liczba wspartych 
operacji EPI wg 
przedmiotu rozwiązań 
innowacyjnych 
dotyczących: 

produktów 

procesów 

organizacji  

marketingu 

kompleksowe 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Inwestycje w 
środki trwałe 

(art. 17) 

Rozwój produkcji mleka 
krowiego 

Wzrost produkcji mleka we wspieranych 
gospodarstwach 

Liczba gospodarstw, które zwiększyły stado do co 
najmniej 25 krów 

Wzrost GVA w gospodarstwach, w których 
zrealizowano operacje 

Rozwój produkcji bydła 
mięsnego 

Wzrost/Wielkość żywca 
wyprodukowanego/sprzedanego we wspieranych  
 
gospodarstwach 

Wzrost GVA w gospodarstwach, w których 
zrealizowano operacje 

Rozwój produkcji prosiąt 

Liczba prosiąt sprzedanych we wspieranych 
gospodarstwach w I roku po realizacji operacji 

Wzrost liczby loch utrzymanych we wspieranych 
gospodarstwach 

Liczba  wybudowanych/zmodernizowanych stanowisk 
dla loch  

Liczba gospodarstw, które w wyniku  zrealizowanego 
projektu osiągnęły skalę produkcji min. 200 prosiąt 
jednorazowo 

Wzrost GVA w gospodarstwach, w których 
zrealizowano operacje 

Operacje związane z 
racjonalizacją technologii 
produkcji, wprowadzeniem 

Wzrost GVA w gospodarstwach, w których 
zrealizowano operacje 
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  innowacji, zmianą profilu 
produkcji, zwiększeniem 
skali produkcji, poprawą 
jakości produkcji lub 
zwiększeniem wartości 
dodanej produktu 

Liczba projektów innowacyjnych 

Wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwach, którym udzielono pomoc 

Wskaźniki rzeczowe 

Inwestycje w 

środki trwałe 

(art. 17) 

 

Łączna powierzchnia gruntów objętych postępowaniami scaleniowym:   rolnych 

i leśnych (4.3) 

Średnia powierzchnia gospodarstwa podlegającego scaleniu (4.3) 

Ogólna liczba działek  ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym przed 

scaleniem 

Ogólna liczba działek  ewidencyjnych na obiekcie scaleniowym po scaleniu 

Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie przed scaleniem (4.3) 

Średnia liczba działek ewidencyjnych w gospodarstwie po scaleniu (4.3) 

Średnia liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie scaleniowym (4.3) 

Średnia powierzchnia działki  ewidencyjnej przed scaleniem 

Średnia powierzchnia działki  ewidencyjnej po scaleniu 

Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek przed scaleniem 

Średnia odległość od siedziby gospodarstwa do działek po scaleniu 

Długość  dróg 

dojazdowych  

wykonanych w ramach 

zagospodarowania 

poscaleniowego (4.3) 

nowo wybudowanych 

zmodernizowanych 

Powierzchnia, na której wykonano prace rekultywacyjne  

Długość wykonanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego   

zadrzewień i zakrzewień (np. nasadzenia wzdłuż dróg i cieków wodnych) (4.3) 
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  planowane dodatkowe wskaźniki dla celów pośrednich 2014-2023 

Inwestycje w 
środki trwałe 

(art. 17) 

Liczba projektów zrealizowanych przez młodych rolników (2B) 

Liczba projektów 
realizujących inne, 
dodatkowe cele 
szczegółowe z 
priorytetu 5 (4.1) 

poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w 
gospodarstwie (5A) 

poprawy efektywności korzystania z energii w gospodarstwie 
(5B) 

zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 
gospodarstwie (5C) 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w 
gospodarstwie (5D) 

Całkowita wartość 
inwestycji w zł (4.1) 

 

poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w 
gospodarstwie (5A) 

poprawy efektywności korzystania z energii w gospodarstwie 
(5B) 

zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 
gospodarstwie (5C) 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w 
gospodarstwie (5D) 

Całkowite wydatki 
publiczne w zł (4.1) 

 

poprawy efektywności korzystania z zasobów wodnych w 
gospodarstwie (5A) 

poprawy efektywności korzystania z energii w gospodarstwie 
(5B) 

zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 
gospodarstwie (5C) 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w 
gospodarstwie (5D) 



7 
 

 

2) Cel szczegółowy 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2B  Ułatwianie wejścia rolników posiadających odpowiednie umiejętności do 
sektora rolnictwa, a w szczególności wymiany pokoleń 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Rozwój 
gospodarstw 

rolnych 
i działalności 
gospodarczej 

(art. 19) 

Średni wzrost wielkości ekonomicznej (SO) 

Średni procentowy wzrost wielkości ekonomicznej (SO) 

Wielkość gospodarstw młodych rolników po realizacji biznes planu (wskaźnik 
pomocniczy do wyliczenia średniej wielkości gospodarstw MR w stosunku do średniej 
w województwie)_MR 
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Priorytet 3. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym 

przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, 

promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie 

 

1) Cel szczegółowy 3A 

 

 

 

  

3A Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich 
zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie 
wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle 
dostaw, grupy i organizacje producentów oraz  organizacje międzybranżowe 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 
 

 
Inwestycje w 
środki trwałe 

(art. 17) 

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc (4.2) 

Liczba projektów (4.2) 

Tworzenie grup i 
organizacji 

producentów 
(art. 27) 

Liczba wspieranych grup producentów, objętych pomocą w okresie programowania 2007-2013  

Wysokość uzyskanego wsparcia przez grupy lub organizacje producentów w zł (rocznie)  

Systemy jakości 
produktów 
rolnych i 
środków 

spożywczych 
(art. 16) 

Liczba dokonanych płatności z tytułu uzyskania certyfikatu jakości (3.1) 

Liczba wspartych działań promocyjnych (3.2) 

Liczba beneficjentów, którzy zrealizowali działania promocyjne (3.2) 

Podstawowe 
usługi i odnowa 
miejscowości na 

obszarach 
wiejskich 
(art 20) 

Liczba beneficjentów (7.4) 

Liczba operacji (7.4) 

Całkowita wartość inwestycji w euro (7.4) (targowiska) 

Współpraca 
(art. 35) 

Kwota poniesiona na prace rozwojowe w ramach zrealizowanych operacji 

Liczba wspartych 
operacji EPI wg typów 

przetwórstwo rolno-spożywcze 

kompleksowe z przewagą zastosowań w przetwórstwie rolno - 
spożywczym 

Liczba wspartych 
operacji EPI wg 
przedmiotu rozwiązań 
innowacyjnych 
dotyczących: 

produktów 

procesów 

organizacji  

marketingu 
 

kompleksowe 
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planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Inwestycje w 
środki trwałe 

(art. 17) 

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły nowe produkty, procesy lub technologie (4.2) 

Liczba projektów dotyczących nowych produktów, procesów lub technologii (4.2) 

Wzrost wartości dodanej brutto w przedsiębiorstwach, którym udzielono pomocy w euro 
(4.2) 

Liczba licencji i patentów wykorzystanych w ramach projektów inwestycyjnych (4.2) 

Poprawa efektywności korzystania z energii w przetwórstwie spożywczym oraz zmiana 
energochłonności  (MWh/sprzedaż) rocznie 

Liczba gospodarstw posiadających umowy na dostawę produktów rolnych do 
przetwórców  

Liczba umów zawartych pomiędzy przetwórcą a gospodarstwami rolnymi na dostawę 
produktów rolnych  

Tworzenie grup 
i organizacji 
producentów 

(art. 27) 

Roczna wartość sprzedaży produktów rolnych grupy lub organizacji producentów 

Roczny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów rolnych grupy lub organizacji 
producentów 

Systemy jakości 
produktów 
rolnych i 
środków 
spożywczych 

(art. 16) 

Roczny wzrost produkcji produktów wytwarzanych w ramach systemów jakości 

Podstawowe 
usługi i odnowa  
miejscowości  
na obszarach 

wiejskich 
(art 20) 

Liczba sprzedających w nowowybudowanych lub wyremontowanych targowiskach 
[osobodni/rok] 

planowane dodatkowe wskaźniki dla celów pośrednich 2014-2023 

Inwestycje w 
środki trwałe 

(art. 17) 

Liczba projektów, które przyczyniły się do poprawy efektywności korzystania z energii w 
przedsiębiorstwie (5B) (4.2) 
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2) Cel szczegółowy 3B 

 

  

3B  Wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem w gospodarstwach 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Przywracanie 
potencjału 

produkcji rolnej 
zniszczonego w 

wyniku klęsk 
żywiołowych i 
katastrof oraz 
wprowadzenie 
odpowiednich 

środków 
zapobiegawczych 

(art. 18) 

Liczba beneficjentów (5.1 i 5.2) 

Liczba operacji (5.1 i 5.2) 

Całkowita wartość inwestycji (zł)  

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Przywracanie 
potencjału 

produkcji rolnej 
zniszczonego w 

wyniku klęsk 
żywiołowych i 
katastrof oraz 
wprowadzenie 
odpowiednich 

środków 
zapobiegawczych 

(art. 18) 

Wskaźniki rzeczowe 
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Priorytet 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów 

powiązanych z rolnictwem i leśnictwem 

1) Cel szczegółowy 4A, 4B, 4C  

4A Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w 

tym na obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o 

wysokiej wartości przyrodniczej, a także stanu europejskich 

krajobrazów 

4B  Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania 

pestycydów  

4C  Zapobieganie erozji gleby i poprawa gospodarowania glebą 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Działanie 

rolnośrodowiskowo-

klimatyczne 

(art. 28) 

Liczba beneficjentów w ramach zobowiązań podjętych w ramach PROW 2007-

2013 w podziale na pakiety 

Powierzchnia zobowiązań podjętych w ramach PROW 2007-2013 w podziale 

na pakiety [ha] 

Liczba beneficjentów w ramach zobowiązań podjętych w ramach PROW 2014-

2020 

Powierzchnia zobowiązań dla pakietów podjętych w ramach PROW 2014-2020 

[ha] 

Łączna liczba unikalnych beneficjentów wspieranych w ramach PROW 2014-

2020 

Powierzchnia nowych zobowiązań na działkach nie objętych wcześniej 

jakimkolwiek zobowiązaniem [ha] 

Liczba beneficjentów wcześniej nie uczestniczących w PROW 

Liczba beneficjentów realizujących więcej niż 1 pakiet z podziałem na liczbę 

pakietów równolegle realizowanych 

Powierzchnia fizyczna pod poszczególnymi pakietami z rozróżnieniem na typ 

wsparcia [ha] 

Powierzchnia wdrażania pakietu „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków 

na obszarach Natura 2000” w podziale na poszczególne gatunki ptaków [ha] 

Liczba beneficjentów w poszczególnych pakietach z rozróżnieniem na typ 

wsparcia 

Liczba gospodarstw w poszczególnych pakietach z rozróżnieniem na typ 

wsparcia 

Wydatkowane środki publiczne ogółem dla poszczególnych pakietów z 

rozróżnieniem na typ wsparcia 

Powierzchnia TUZ na stokach o nachyleniu >20% [ha] w pakiecie „Ochrona 

gleb i wód” 

Średnia powierzchnia wspieranego obszaru w ramach siedlisk lęgowych 

ptaków w pakiecie „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na 

obszarach Natura 2000” 

Powierzchnia [ha] ekstensywnego użytkowanie na OSO w pakiecie „Cenne 

siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” w podziale 

na: 

- użytkowanie kośne, 

- użytkowanie pastwiskowe/kośno-pastwiskowe. 
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Powierzchnia [ha] w ramach poszczególnych typów siedlisk w rozbiciu na  

powierzchnię objętą wymogami podstawowymi i uzupełniającymi dla 

słonorośli, torfowisk i muraw  w pakiecie „Cenne siedliska i zagrożone 

gatunki ptaków na obszarach Natura 2000” 

Powierzchnia [ha] w ramach poszczególnych typów siedlisk w rozbiciu na  

powierzchnię objętą wymogami podstawowymi i uzupełniającymi dla 

słonorośli, torfowisk i muraw  w pakiecie „Cenne siedliska poza obszarami 

Natura 2000” 

Liczba wspieranych zwierząt w podziale na gatunek w pakiecie  „Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” 

Liczba stad zwierząt danego gatunku i rasy z podaniem liczebności w 

przedziałach w pakiecie „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych 

zwierząt w rolnictwie” 

Powierzchnia uprawy poszczególnych gatunków w celu uzyskania materiału 

siewnego w podziale na poszczególne gatunki w pakiecie „ Zachowanie 

zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie” ha] 

Powierzchnia uprawy poszczególnych gatunków w celu uzyskania nasion w 

podziale na poszczególne gatunki  w pakiecie „Zachowanie zagrożonych 

zasobów genetycznych roślin w rolnictwie” [ha] 

Działanie 

„Rolnictwo 

ekologiczne” 

(art. 29) 

Liczba beneficjentów w ramach zobowiązań PROW 2007-2013 

Powierzchnia zobowiązań PROW 2007-2013 [ha] 

Liczba beneficjentów w ramach zobowiązań PROW 2014-2020 

Powierzchnia zobowiązań w ramach PROW 2014-2020 [ha] 

Łączna liczba unikalnych beneficjentów wspieranych w ramach PROW 

2014-2020 

Liczba beneficjentów w okresie konwersji i po okresie konwersji w podziale 

na pakiety 

Liczba gospodarstw w okresie  konwersji i po okresie konwersji  w podziale 

na pakiety 

Liczba zwierząt w podziale na gatunki 

Działanie 

„Płatności dla 

obszarów z 

ograniczeniam

i naturalnymi 

lub innymi 

szczególnymi 

ograniczeniam

i” (art. 31) 

Liczba unikalnych beneficjentów wspieranych w ramach PROW 2014-2020 

w podziale na typy ONW 

Liczba gospodarstw wspieranych w ramach PROW 2014-2020 w podziale 

na typy ONW 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Działanie 

rolnośrodowiskowo-

klimatyczne 

(art. 28) 

Wskaźniki ogólne: 

Powierzchnia pakietów chroniących glebę przed utratą/wymywaniem 

składników mineralnych (pochodzących m.in. z nawozów, ŚOR) poprzez 

ekstensyfikację, prawidłowe następstwo roślin, międzyplony [ha] 

Powierzchnia pod  okrywą roślinną w okresie zimy - (utrzymanie i poprawa 

jakości gleby) [ha] 

Powierzchnia fizyczna objęta praktykami z efektem mitygacyjnym [ha] 

Wskaźniki dla Pakietu 1 „Rolnictwo zrównoważone”: 

Udział roślin bobowatych grubonasiennych i drobnonasiennych w strukturze 

zasiewów na powierzchni realizacji pakietu [%] 
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Udział zbóż w strukturze zasiewów na powierzchni realizacji pakietu  [%] 

Powierzchnia GO pokrytych roślinnością w okresie zimy na obszarze 

realizacji pakietu [ha] 

Udział gospodarstw, w których % GO pokrytych roślinnością w okresie zimy 

był większy niż 50% [%]  

Wskaźniki dla Pakietu 2 „Ochrona gleb i wód”: 

Udział mieszanek z roślinami bobowatymi grubonasiennymi i 

drobnonasiennymi w strukturze zasiewów na powierzchni realizacji pakietu 

[%] 

Udział mieszanek ze zbożami w strukturze zasiewów na powierzchni 

realizacji pakietu [%] 

Powierzchnia GO pokrytych roślinnością w okresie zimy [ha] 

Udział gospodarstw, w których % GO pokrytych roślinnością w okresie zimy 

był większy niż 50% [%]  

Udział roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w strukturze 

zasiewów gospodarstw objętych wsparciem [%] 

Udział zbóż w strukturze zasiewów gospodarstw objętych wsparciem [%] 

Wskaźniki dla Pakietu 3: „Zachowanie sadów tradycyjnych odmian 

drzew owocowych”: 

Udział powierzchni sadów tradycyjnych objętych wsparciem w powierzchni 

gospodarstw objętych wsparciem [ha] 

Udział liczby poszczególnych gatunków drzew w stosunku do liczby 

wszystkich gatunków drzew w sadach tradycyjnych objętych wsparciem 

[%] 

Wskaźniki dla Pakietu 4: „Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków 

na obszarach Natura 2000”: 

Udział  powierzchni wspieranych typów siedlisk w całkowitej powierzchni 

takich typów siedlisk na obszarach Natura 2000 w podziale na typy siedlisk 

[%] 

Wskaźniki dla Pakietu 5: „Cenne siedliska poza obszarami Natura 

2000”: 

Udział powierzchni wspieranych typów siedlisk w całkowitej powierzchni 

takich typów siedlisk na obszarach Natura 2000 w podziale na typy siedlisk 

[%] 

Wskaźniki dla Pakietu 6: „Zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych roślin w rolnictwie”: 

Udział powierzchni objętej wsparciem w całkowitej powierzchni tych 

gospodarstw [%] 

Wskaźniki dla Pakietu 7: „Zachowanie zagrożonych zasobów 

genetycznych zwierząt w rolnictwie”: 

Udział zwierząt objętych wsparciem w podziale na gatunki i rasy w 

stosunku do wszystkich samic danego gatunku i rasy w Polsce (również w 

stosunku do liczby samic wpisanych do ksiąg hodowlanych) [%] 

Średnia wielkość stada objętego wsparciem w podziale na gatunki i rasy 

Działanie 

„Rolnictwo 

ekologiczne” 

(art. 29) 

Udział rolników realizujących działanie do wszystkich rolników w systemie 

rolnictwa ekologicznego [%] 

Udział rolników realizujących dany pakiet do wszystkich rolników 

realizujących działanie [%] 

Udział gospodarstw w okresie konwersji do liczby gospodarstw po okresie 

konwersji [%] 

Udział powierzchni, na której jest realizowane działanie do całkowitej 

powierzchni znajdującej się w systemie rolnictwa ekologicznego [%] 
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Udział powierzchni, na której jest realizowany dany pakiet do całkowitej 

powierzchni na której jest realizowane działanie [%] 

Udział powierzchni w okresie konwersji do powierzchni po okresie konwersji 

[%] 

Powierzchnia fizyczna objęta praktykami z efektem mitygacyjnym [ha] 

Działanie „Płatności 

dla obszarów z 

ograniczeniami 

naturalnymi lub innymi 

szczególnymi 

ograniczeniami’” (art. 

31),  Działanie 

rolnośrodowiskowo-

klimatyczne 

(art. 28),  Działanie 
„Rolnictwo 
ekologiczne” (art. 29) 

Powierzchnia fizyczna objęta działaniami o charakterze adaptacyjnym [ha] 

planowane dodatkowe wskaźniki dla celów pośrednich 2014-2023 

Działanie „Zalesianie i 

tworzenie terenów 

zalesionych” (art. 21 

Wspierana 

powierzchnia 

(fizyczna) [ha] 

odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności 

biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000 i obszarach 

z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości 

przyrodniczej, a także stanu europejskich krajobrazów (4A) 

poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i 

stosowania pestycydów (4B) +  Zapobieganie erozji gleby i 

poprawa gospodarowania glebą (4C) 
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4A Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie różnorodności biologicznej, w tym na 

obszarach Natura 2000 i obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi 

szczególnymi ograniczeniami, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej, 

a także stanu europejskich krajobrazów 
 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Inwestycje w środki 

trwałe 

(art. 17) 

 

Liczba projektów (4.1) 

Liczba gospodarstw, które otrzymały pomoc (4.1) 

Liczba projektów zrealizowanych przez młodych rolników (4.1) 

Liczba projektów dotyczących inwestycji budowlanych (4.1) 

Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu (4.1) 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Inwestycje w środki 

trwałe 

(art. 17) 

 

Wskaźniki rzeczowe (4.1) 

4B  Poprawa gospodarki wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów  
 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Inwestycje w środki 

trwałe 

(art. 17) 

 

Liczba projektów (4.1) 

Liczba gospodarstw, które otrzymały pomoc (4.1) 

Liczba projektów zrealizowanych przez młodych rolników (4.1) 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Inwestycje w środki 

trwałe 

(art. 17) 

 

Powierzchnia płyt obornikowych (4.1) 

Objętość zbiorników na gnojówkę i gnojowicę (4.1) 
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PRIORYTET 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 

i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 

klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym 

1) Cel szczegółowy 5E  

  

5E  Promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku węgla oraz 

pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Działanie 

„Zalesianie i 

tworzenie 

terenów 

zalesionych” 

(art. 21) 

Liczba beneficjentów w ramach zobowiązań PROW 2007-2013 

Powierzchnia zobowiązań PROW 2007-2013 w podziale na typ zalesienia 

(iglaste, liściaste, mieszane) [ha] 

Liczba beneficjentów w ramach zobowiązań PROW 2014-2020 

Powierzchnia zobowiązań PROW 2014-2020 w podziale na typ zalesienia 

(iglaste, liściaste, mieszane) [ha] 

Łączna liczba unikalnych beneficjentów wspieranych w ramach PROW 2014-

2020 

Wydatkowane środki publiczne 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023  

Działanie 

„Zalesianie i 

tworzenie 

terenów 

zalesionych” 

(art. 21) 

Ilość pochłoniętego dwutlenku węgla (ekw. CO2) 

 

planowane dodatkowe wskaźniki dla celów pośrednich 2014-2023 

Działanie 

rolnośrodowiskowo-

klimatyczne 

(art. 28) 

Wspierana 

powierzchnia 

(fizyczna) [ha]  

redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z 

rolnictwa w gospodarstwie (5D) 

promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku 

węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla 

w rolnictwie i leśnictwie(5E) 

działanie Rolnictwo 

ekologiczne 

(art. 29) 

Wspierana 

powierzchnia 

(fizyczna) [ha]  

redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z 

rolnictwa w gospodarstwie (5D) 

promowanie ochrony pochłaniaczy dwutlenku 

węgla oraz pochłaniania dwutlenku węgla 

w rolnictwie i leśnictwie(5E) 
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Priorytet 6. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa  

i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich 

1) Cel szczegółowy 6A 

 

2) Cel szczegółowy 6B 

6A  Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych 
przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy   

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Rozwój 
gospodarstw 

rolnych 
i działalności 
gospodarczej 

(art. 19) 

Liczba beneficjentów (gospodarstw), którzy otrzymali wsparcie na  inwestycje w działalność 
pozarolniczą na obszarach wiejskich (6.2) 

6B   Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 

planowane dodatkowe wskaźniki produktu 2014-2023 

Podstawowe 
usługi i 
odnowa 

miejscowości 
na obszarach 

wiejskich 
(art 20) 

Łączna wartość inwestycji (euro) (7.4;7.6;) 

Liczba beneficjentów (7.4;7.6;) 

Liczba kilometrów wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w wyniku 
realizacji programu 

 

Liczba km wybudowanych lub zmodernizowanych dróg lokalnych 

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne 

Liczba miejscowości, w których zrealizowano operacje z zakresu kształtowania przestrzeni 
publicznej 

Liczba zabytków 
odnowionych 

zakupionych na cele publiczne 

LEADER 
(art. 42–44) 

 
 

wsparcie na koszty bieżące LGD 
(19.7) 
(Funkcjonowanie LGD) 

Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD 

Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD 

Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego 
doradztwa 

animacja (19.8) 
Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z 
mieszkańcami 

realizacja LSR (19.3) w tym: 

przedsiębiorczość 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

przedsięwzięcia szkoleniowe Liczba szkoleń  

turystyka 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Liczba nowych miejsc noclegowych 

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR 

dziedzictwo 
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 
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realizacji strategii 

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury 

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 
otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 

infrastruktura służąca 
przetwarzaniu produktów rolnych 
udostępniania lokalnym 
przetwórcom 

Liczba centrów przetwórstwa lokalnego  

Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych 
lub rynków lokalnych które otrzymały wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

infrastruktura drogowa w zakresie 
włączenia społecznego 

Liczba operacji w zakresie infrastrukturydrogowej w zakresie 
włączenia społecznego 

innowacyjność Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje 

projekty współpracy 

Liczba przygotowanych projektów współpracy 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym 
projektów współpracy międzynarodowej 

Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy 

planowane dodatkowe wskaźniki rezultatu 2014-2023 

Podstawowe 
usługi i 
odnowa 

miejscowości 
na obszarach 

wiejskich 
(art 20) 

Wzrost liczby osób odwiedzających miejscowość, w której zrealizowano operację z zakresu 
przestrzeni publicznej lub odnawiania/zakupu zabytków 

 
Wzrost osób / organizacji społecznych korzystających z infrastruktury społeczno – 

kulturalnej 

 

Wzrost liczby gospodarstw domowych przyłączonych do sieci 

 

Objętość oczyszczonych ścieków 
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LEADER 
(art. 42–44) 

wsparcie na koszty 
bieżące LGD (19.7) 
(Funkcjonowanie LGD) 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 
indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na 
realizację LSR, świadczonego w biurze LGD 

animacja (19.8) 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – 
konsultacyjnych 

Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych prze LGD 

realizacja LSR (19.3) w tym: 

przedsiębiorczość Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) 

przedsięwzięcia 
szkoleniowe 

Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup 
defaworyzowanych objętych ww. wsparciem 

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań 
zawodowych 

turystyka 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej 

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku 

Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi turystycznej 
objętej siecią,  która otrzymała wsparcie w ramach realizacji LSR 

dziedzictwo Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty 

infrastruktura służąca 
przetwarzaniu 
produktów rolnych 
udostępniania 
lokalnym przetwórcom 

Liczba  podmiotów  korzystających z infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów rolnych 

infrastruktura drogowa 
w zakresie włączenia 
społecznego 

Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury 
drogowej w zakresie włączenia społecznego 

projekty współpracy 

Liczba 
projektów 
wykorzystującyc
h lokalne 
zasoby: 

-przyrodnicze 

-kulturowe 

-historyczne 

-turystyczne 

-produkty lokalne 

Liczba 
projektów 
skierowanych 
do 
następujących 
grup 
docelowych: 

-przedsiębiorcy 

-grupy defaworyzowane (określone w LSR) 

-młodzież 

-turyści 

-inne 


