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Instytucja Zarządzająca
Programem Operacyjnym
Wiedza Edukacja Rozwój

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiamy uwagi Związku Powiatów Polskich do projektu instrukcji
wniosku projektowego POWER.
miejsce/zapis

uwaga

uzasadnienie

Str. 12 / 3.1.1 Wskaźniki
realizacji celu / akapit
pierwszy od góry oraz
3.1.2 / pojęcie „cel
szczegółowy PO WER”

O jaki cel szczegółowy
chodzi – cel priorytetu
inwestycyjnego (PI) czy
cel osi priorytetowej (OP),
czy jakiś inny - jaki?

PO zbudowany jest wokół
struktury CT i PI. W sekcji
1.1 w opisie poszczególnych
dziedzin, w których
interweniować będzie
program, posłużono się
pojęciami „wyzwań”. W
dalszej części jest
uzasadnienie wyboru CT i
PI. W sekcji 2 w opisie osi
priorytetowych występują
cele szczegółowe PI. A
następnie opisane są
wskaźniki produktu i
rezultatu (wspólne i
specyficzne).
SZOOP (w. rob.
06.02.2015) w rozdz. II w
opisie OP zawiera cele
szczegółowe danej OP oraz
cele szczegółowe działania.

Str. 12 / 3.1.1 Wskaźniki
realizacji celu / akapit
drugi od góry /
sformułowanie „Wskaźniki
pomiaru celu można
wybrać z listy (…)”

Co to jest „wskaźnik
pomiaru celu” p czy jest to
pojęcie tożsame z
pojęciem wskaźników na
poziomie PI (produktu i
rezultatu)? Jeśli tak, to dla
jasności proszę o
zachowanie precyzji i
tożsamości używanych
pojęć. A jeśli nie, proszę o
wyjaśnienie o co chodzi.

W PO w sekcji 2 w opisie osi
priorytetowych występują
cele szczegółowe PI, a
następnie na tym poziomie
(PI) opisane są wskaźniki
produktu i rezultatu
(wspólne i specyficzne).

Do jakiego celu są to
wskaźniki(patrz.
Uzasadnienie uwagi
powyżej)?
Gdzie w treści PO i
OSZOOP znajdują się
opisy tych wskaźników?
Dlaczego zastosowano
fakultatywność źródła
doboru wskaźników
(„można”)? I jeśli nie z
listy do wyboru, to skąd
mają (mogą) pochodzić
wskaźniki realizacji celu?
Str. 12 / 3.1.1 / akapit
piaty i szósty od góry i
akapity dalej w
konsekwencji /
sformułowanie „Wskaźniki
produktu” i „wskaźniki
rezultatu”

Patrz uwagi wyżej – o
jakie wskaźniki chodzi?

SZOOP w opisie działań nie
zawiera wskaźników
działań.

Str. 20 / 3.4 / pojęcie
„główne rezultaty”

W nawiązaniu do pow.
uwagi – o jakie rezultaty
chodzi? Jakiemu
poziomowi maja
odpowiadać?

j.w.
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