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Wykaz wskaźników produktu i rezultatu FEP 2021-2027 

Priorytet  
FEP 2021-2027 

Dziedzina interwencji 
Cel szczegółowy 
FEP 2021-2027 

Wskaźniki produktu (należy określić dla celu szczegółowego) 
Wskaźniki rezultatu (należy określić dla celu 

szczegółowego) 

Nr Nazwa Kod Alokacja (EURO) Nazwa Wartość Nazwa Wartość 

2 Bardziej zielone Pomorze 042  

(i) 

Lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce 
energetycznej (sztuki) 

 Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej i cieplnej (MWh/rok) 

 

2 Bardziej zielone Pomorze 045  Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
(sztuki) 

 Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej (MWh/rok) 

 

2 Bardziej zielone Pomorze 046  

Wybudowane lub zmodernizowane sieci ciepłownicze i 
chłodnicze (km) 

 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 
(MWh/rok) 

 

Liczba nowych/zmodernizowanych punktów świetlnych 
(sztuki) 

 
Szacowana emisja gazów 
cieplarnianych (tony równoważnika 
CO2/rok) 

 
Liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła 
(sztuki) 

 

2 Bardziej zielone Pomorze 058 

 (iv) 

Pojemność obiektów małej retencji (tys. m3)  

Ludność odnosząca korzyści ze środków 
ochrony przeciwpowodziowej (osoby) 

 
2 Bardziej zielone Pomorze 060 

Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana 
w celu przystosowania się do zmian klimatu (ha)  

Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu (sztuki)  

Inwestycje w nowe lub zmodernizowane systemy 
monitorowania, gotowości, ostrzegania i reagowania w 
kontekście klęsk żywiołowych i katastrof w przypadku 
klęsk żywiołowych (EUR) 

 

2 Bardziej zielone Pomorze 079 Bez OMGGS (vii) 

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

 

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

 
Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych 
niż przystosowanie się do zmian klimatu (ha) 

 

Powierzchnia parków krajobrazowych objętych 
wsparciem w ramach realizacji zadań objętych planami 
ochrony (ha) 
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3 
Mobilne Pomorze 

077  

(viii) 

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 
autobusowych i trolejbusowych (km) 

 
Szacowana emisja gazów 
cieplarnianych (tony równoważnika 
CO2 / rok) 

 

3 
Mobilne Pomorze 

081  Pojemność ekologicznego taboru do zbiorowego 
transportu publicznego (osoby) 

 
Roczna liczba użytkowników nowego 
lub zmodernizowanego transportu 
publicznego (użytkownicy/rok) 

 

3 
Mobilne Pomorze 

082  
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 
i metropolitarnej (sztuki) 

 

Roczna liczba użytkowników 
infrastruktury rowerowej 
(użytkownicy/rok) 

 3 Mobilne Pomorze 083  Wspierana infrastruktura rowerowa (km)  

3 Mobilne Pomorze 085  
Liczba wspartych zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych (sztuki) 

 
3 Mobilne Pomorze 086  

5 
Pomorze o silniejszym 
wymiarze społecznym 
(EFS+) 

157  (i) Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w 
programie (osoby) 

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

 

5 
Pomorze o silniejszym 
wymiarze społecznym 
(EFS+) 

158 Tylko OMGGS (k) Liczba osób objętych usługami świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie (osoby) 

 Liczba utworzonych miejsc świadczenia 
usług w społeczności lokalnej (sztuki) 

 

6 
Pomorze o silniejszym 
wymiarze społecznym 
(EFRR) 

127 Tylko OMGGS (iii) 
Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek 
opieki społecznej (innych niż mieszkania) (osoby /rok) 

 
Roczna liczba użytkowników nowych 
lub zmodernizowanych placówek opieki 
społecznej (użytkownicy/rok) 

 

6 
Pomorze o silniejszym 
wymiarze społecznym 
(EFRR) 

128  

(v) 

Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek 
opieki zdrowotnej (osoby /rok) 

 

Roczna liczba użytkowników nowych 
lub zmodernizowanych placówek opieki 
zdrowotnej (użytkownicy/rok) 

 6 
Pomorze o silniejszym 
wymiarze społecznym 
(EFRR) 

129  

Liczba wspartych podmiotów leczniczych (sztuki)  

6 
Pomorze o silniejszym 
wymiarze społecznym 
(EFRR) 

172  
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