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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu  

numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16 

Lista wskaźników specyficznych w ramach Konkursu numer RPLD.02.02.01-IP.02-10-016/16 

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Rodzaj wskaźnika Definicja 

Przychody ze sprzedaży 
produktów na eksport 

PLN kluczowy/rezultat bezpośredni 

Przychody ze sprzedaży na eksport (w ramach i poza UE) wyrobów i/lub usług, 
osiągnięte przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie internacjonalizacji 
działalności.  
Przez internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa rozumie się  
podejmowanie każdej działalności gospodarczej za granicą. 
Wskaźnik przewidziany do stosowania przez Wnioskodawców, którzy przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie prowadzili działalność eksportową  
(i w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
osiągali lub nie przychody z eksportu) oraz Wnioskodawców, którzy w roku 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzili działalność 
gospodarczą inną niż sprzedaż na eksport, ale w wyniku realizacji projektu 
planują rozpoczęcie działalności eksportowej. 
Wpływ realizowanych projektów na postęp rzeczowo-finansowy Programu 
mierzony będzie przyrostem przychodów  ze sprzedaży na eksport (w ramach i 
poza UE) wyrobów i/lub usług. Zatem wartość bazowa wskaźnika w każdym 
przypadku będzie równa „0,00 PLN” (nawet w sytuacji, gdy w roku obrotowym 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca 
posiadał przychody ze sprzedaży na eksport). Wartość docelowa wskaźnika 
będzie równa różnicy pomiędzy planowaną wartością przychodów ze   
sprzedaży na eksport (w ramach i poza UE) wyrobów i/lub usług na koniec 
pierwszego pełnego roku obrotowego po zakończeniu realizacji projektu a 
wartością tych przychodów na koniec ostatniego roku obrotowego przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie (przyrost przychodów ze sprzedaży na 
eksport (w ramach i poza UE) wyrobów i/lub usług, będący efektem realizacji 
projektu). 



 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży muszą być należycie udokumentowane (np. faktury 
VAT, sprawozdanie finansowe). 
Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art.107  
i 108 Traktatu. 

Planowany procentowy udział 
przychodów ze sprzedaży na 
eksport w przychodach ze 
sprzedaży ogółem 

% 
specyficzny/rezultat 

bezpośredni 

Planowany procentowy udział przychodów ze sprzedaży na eksport (w ramach  
i poza UE) wyrobów i/lub usług, w przychodach ze sprzedaży ogółem, osiągnięty 
w wyniku realizacji projektu przez przedsiębiorstwo wsparte w zakresie 
internacjonalizacji działalności.  
Przez internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa rozumie się  
podejmowanie każdej działalności gospodarczej za granicą. 
Wskaźnik przewidziany do stosowania przez Wnioskodawców, którzy rozpoczęli 
działalność gospodarczą w roku złożenia wniosku o dofinansowanie (czyli 
takich, którzy nie mogli osiągać przychodów ze sprzedaży w roku 
poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie). 
Wartość bazowa dla przedmiotowego wskaźnika wynosi „0,00”. 
Wartość docelową wskaźnika należy obliczyć zgodnie ze wzorem: 
(Przychody ze sprzedaży na eksport Y / Przychody ze sprzedaży Y) * 100 [%] , 
gdzie: 
Przychody ze sprzedaży na eksport Y -  prognozowana wartość przychodów ze 
sprzedaży na eksport (w ramach i poza UE) wyrobów i/lub usług na koniec 
pierwszego pełnego roku obrachunkowego po zakończeniu realizacji projektu; 
Przychody ze sprzedaży Y -  prognozowana wartość przychodów ze sprzedaży 
koniec pierwszego pełnego roku obrachunkowego po zakończeniu realizacji 
projektu; 
Przychody ze sprzedaży muszą być należycie udokumentowane (np. faktury 
VAT, sprawozdanie finansowe). 
Przedsiębiorstwo: w rozumieniu art. 1 zał. 1 Rozporządzenia Komisji 
Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art.107  
i 108 Traktatu. 




