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ZAŁĄCZNIK
WSKAŹNIKI DO CELÓW OCENY PROGRAMU
Program będzie ściśle monitorowany w oparciu o zestaw wskaźników, które mają umożliwić
określenie stopnia realizacji celów szczegółowych programu, oraz z myślą
o zminimalizowaniu obciążeń administracyjnych i kosztów. W tym celu gromadzone będą
dane odnoszące się do poniższego zestawu podstawowych wskaźników.
Wskaźniki powinny być powiązane z celami szczegółowymi, lecz bez ich powtarzania, aby
uniknąć niespójności.
Cel szczegółowy 1: zapewnienie najnowocześniejszych i, w stosownych przypadkach,
zabezpieczonych usług pozycjonowania, nawigacji i czasu
Wskaźnik 1: dokładność sygnału (GNSS)
Cel szczegółowy 2: dostarczanie dokładnych i wiarygodnych danych i informacji
pochodzących z obserwacji Ziemi, w celu wspierania realizacji i monitorowania polityki Unii
i jej państw członkowskich w dziedzinach środowiska, zmiany klimatu, rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich, ochrony i bezpieczeństwa ludności oraz gospodarki cyfrowej
Wskaźnik 1: liczba użytkowników systemu Copernicus
Wskaźnik 2: dodanie nowych usług systemu Copernicus
Cel szczegółowy 3: rozwijanie zdolności w zakresie SST do monitorowania, śledzenia
i identyfikacji obiektów kosmicznych, do monitorowania pogody kosmicznej oraz do
inwentaryzacji unijnego potencjału w zakresie obiektów bliskich Ziemi i objęcia go siecią
Wskaźnik 1: liczba użytkowników elementu SST
Wskaźnik 2: dostępność usług
Cel szczegółowy 4: zapewnienie długoterminowej dostępności niezawodnych,
zabezpieczonych i efektywnych kosztowo usług łączności satelitarnej, z odpowiednią
gwarancją dostępu i odpornością na działania dokonywane w złej wierze
Wskaźnik 1: liczba użytkowników GOVSATCOM
Wskaźnik 2: dostępność usług
Cel szczegółowy 5: działanie na rzecz możliwości niezależnego, bezpiecznego i racjonalnego
pod względem kosztów dostępu do przestrzeni kosmicznej
Wskaźnik 1: liczba wyniesień na orbitę na potrzeby unijnych działań związanych
z przestrzenią kosmiczną
Cel szczegółowy 6: w odniesieniu do działań wspierających sektor kosmiczny: wspieranie
i wzmacnianie konkurencyjności, przedsiębiorczości, umiejętności i innowacyjności osób
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prawnych i fizycznych z Unii działających lub zamierzających działać w tym sektorze, ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz
przedsiębiorstw typu start-up
Wskaźnik 1: wzrost w sektorze niższego szczebla w związku z działaniami dotyczącymi
przestrzeni kosmicznej
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