
 

 

 

 
PLANOWANE EFEKTY - REZULTATY PROJEKTU „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia 

Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” 
 

    

Wskaźnik 
docelowy 

L.p. 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Wskaźnik K M 
sum

a 

1 rezultatu projektowy 
Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały 
założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej 

- - 15 

2 produktu projektowy 
Liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej 

- - 15 

3 rezultatu projektowy Procent wzrostu obrotów przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem - - 5% 

4 rezultatu 

projektowy 
Główny 

wskaźnik 
projektu  

Liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych lub przekształconych w 
wyniku działalności OWES 

- - 25 

5 produktu kluczowy 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 
351 150 501 

6 produktu kluczowy Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem - - 310 

7 rezultatu projektowy 
Liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, 
wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego 

8 4 12 

8 produktu projektowy 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, które zostały objęte 
wsparciem w ramach projektu 

351 150 501 

9 produktu projektowy 
Liczba osób objętych wsparciem projektowym: - o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności - z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 
niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi 

41  60 101 

10 produktu projektowy 
Liczba osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
skorzystały z projektów w ramach PI 9i, dla których przewidziano wsparcie w 
ramach Działania 7.3 

18 7 25 

11 rezultatu projektowy 
Liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych w wyniku 
działaności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych 

- - 18 

12 rezultatu 

kluczowy  
Główny 

wskaźnik 
projektu  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 

64 27 91 

13 rezultatu kluczowy Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych - - 12 

 

 


