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Wykaz wskaźników przewidywanych rezultatów realizacji zadania 

 

Lp. Wskaźnik 

1 
Liczba bibliotek publicznych, które w ramach NPRCz 2.0. skorzystały z dofinansowania na 

zakup i dostęp do nowości wydawniczych 
CG_P_1 

2 
Liczba bibliotek, które w ramach NPRCz 2.0. zakupiły usługę zdalnego dostępu do książek 

w formacie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków 
CG_P_1_a 

3 Liczba unikalnych bibliotek publicznych objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. CG_P_2 

4 
Liczba nowości wydawniczych, wyrażona w jednostkach bibliotecznych, zakupionych przez 

biblioteki publiczne w ramach NPRCz 2.0. 
P_1 

5 
Liczba użytkowników zarejestrowanych w bibliotekach objętych wsparciem w ramach 

NPRCz 2.0. 
RB_1 

6 
Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) w bibliotekach objętych 

wsparciem w ramach NPRCz 2.0. 
RB_2 

7 Liczba wypożyczeń na zewnątrz w bibliotekach objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. RB_3 

8 
Liczba zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. wydarzeń w 

bibliotekach objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. 
RB_4 

9 
Liczba uczestników zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. 

wydarzeń w bibliotekach objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. 
RB_dodatkowy_1 

10 
Liczba bibliotek objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0., w których uruchomiono koła 

lub kluby czytelnicze 
RB_dodatkowy_2 

11 
Liczba bibliotek objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0., w których uruchomiono koła 

lub kluby inne niż czytelnicze 
RB_dodatkowy_3 

12 
Udział biblioteki objętej wsparciem w innych (poza NPRCz 2.0.) programach wspierających 

czytelnictwo 
RB_dodatkowy_4 

13 
Łączny wolumen publikacji w bibliotekach objętych wsparciem w ramach NPRCz 2.0. (z 

wyłączeniem podręczników) 
K_1 

14 

Liczba ograniczonych czasowo (miesięcznych) kodów zdalnego dostępu do e-booków/ 

audiobooków/ synchrobooków z komercyjnych platform internetowych zakupionych przez 

biblioteki w ramach NPRCz 2.0. 

P_2 

15 

Liczba e-booków, audiobooków lub synchrobooków udostępnianych z platform zdalnego 

dostępu zakupionych przez biblioteki w ramach dotacji NPRCz 2.0 i wkładu własnego w 

innych modelach licencyjnych niż miesięczne kody zdalnego dostępu 

P_3 

16 

Proporcja (odsetek) środków wydanych na zakup zdalnego dostępu do e-booków, 

audiobooków i synchrobooków z platform komercyjnych (wszystkie typy licencji i dostawcy 

łącznie) w łącznej kwocie wydatkowanej z dotacji NPRCz 2.0 i wkładu własnego w roku 

sprawozdawczym  

BN_1_A 

17 

Proporcja (odsetek) środków wydanych na zakup zdalnego dostępu do e-booków, 

audiobooków i synchrobooków z platform komercyjnych (wszystkie typy licencji i dostawcy 

łącznie) w całości wydatków na materiały biblioteczne w roku sprawozdawczym 

BN_1_B 

 


