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POPIS INDIKÁTORŮ VÝSTUPŮ PRO FOND MIKROPROJEKTŮ V EUROREGIONU SILESIA 

Hlavní principy práce s indikátory: 

- každý projekt musí zvolit nejméně jeden indikátor výstupu 
- každý projekt může volit pouze indikátory přiřazené dané prioritní ose 
- všechny indikátory výstupu je nutné kvantifikovat (určit výchozí a cílovou hodnotu) 
- u všech indikátorů je nutné zvolit datum výchozí a cílové hodnoty 

Prioritní osa 2 

Počet elementů kulturního /přírodního 

bohatství se zvýšenou atraktivitou 
 

elementy PROJEKT: 

„Element“ je chápán jako konkrétní hmotné či nehmotné dědictví – 
nemovitá či movitá památka, národní park či přírodní prvek (v ČR 
typicky např. přírodní/národní přírodní památky), tradiční festival, 
lidová tradice atd. 
Musí zahrnovat jak prvek odkazující na dědictví (tj. čehosi co je 
přenášeno mezi generacemi a je pevně a dlouhodobě ukotveno v 
území a/nebo jeho socioekonomickém prostředí) tak také prvek 
společného, tj. existence pojítka, něčeho, proč lze považovat tento 
element za společný, dotýkající se území a obyvatel na obou 
stranách hranice.  
 
Indikátor naplňuje jak projekt, v jehož rámci dojde k 
bezprostřednímu zlepšení stavu konkrétního prvku 
přírodního/kulturního dědictví (např. rekonstrukce kulturních 
památek, sakrálních staveb, „rekultivace“ zdevastované přírodní 
památky apod.), ale například i podpořený prvek nehmotného 
dědictví, u kterého nemusí dojít nutně ke zlepšení stavu, ale např. k 
jeho obnovení, oživení, zpropagování tak, aby tento prvek (lidová 
tradice apod.) přežil a dále se rozvíjel. 
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PROGRAM: 

Prostý součet hodnot indikátorů za projekty 
 

Počet elementů infrastruktury 

zpřístupňující/zvyšující využití přírodního 

a kulturního dědictví 

 

 

 

elementy PROJEKT: 

Element je zde chápán jako konkrétní, zpravidla hmotný prvek nebo 
soustava dílčích prvků, který zpřístupní / usnadní poznání a využití 
konkrétní součásti společného přírodního a kulturního dědictví – 
definice společného dědictví viz též indikátor výše) 
Např. infrastruktura nacházející se v oblastech a směřující k 
objektům, které lze považovat za součást  dědictví  může se také 
jednat i o prostory shromažďující a zpřístupňující dědictví 
společného regionu – např. muzea. Mohou to být i nehmotné prvky 
např. databáze a další nástroje, jejichž prostřednictvím bude možné 
poznávat společné přírodní a kulturní dědictví i prostřednictvím 
vzdáleného přístupu apod. 
 
Pokud se bude jednat o sadu jednotlivých (obvykle drobnějších) 
prvků infrastruktury, které spolu tvoří nějaký logický či vzájemně se 
doplňující celek, soustavu příbuzných elementů, pak bude do 
indikátoru započítán pouze jako jeden (např. jednotlivé prvky 
venkovního inventáře v areálu kulturní památky, které mají usnadnit 
a zpřístupnit památku dalším skupinám – např. stojany pro kola, 
drobnější infrastruktura usnadňující návštěvu kulturní památky pro 
hendikepované apod.) 
 

PROGRAM: 

Prostý součet hodnot indikátorů za projekty 

Počet realizovaných společných 

mechanismů v oblasti přírodního a 

kulturního dědictví  

 

 

mechanismy PROJEKT: 

Mechanismem se rozumí řešení nebo kombinace řešení 
připravených či realizovaných v rámci přeshraničního projektu, jež 
cílí na společné výzvy (potřeby či potenciály) v přeshraničním území 
v oblasti využití kulturního a přírodního dědictví příhraničního 
regionu. 
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Jedná se převážně o řešení systémového charakteru v oblasti využití 
a propagace kulturního a přírodního dědictví. 
  
Konkrétním typem řešení tak mohou být například: analýzy a 
evaluace, společné koncepce, strategie a plány či propagační, 
informační a marketingová opatření směřující ke zvýšení koherence 
a společného přístupu v oblasti využití kulturního a přírodního 
dědictví společného regionu. 
  
PROGRAM: 

Prostý součet hodnot indikátorů za projekty 

Prioritní osa 3 

Počet účastníků společných programů 

vzdělávání 

a odborné přípravy na přeshraniční 

podporu 

zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích 

příležitostí, vysokoškolského vzdělání a 

odborné přípravy  

 

 

osoby PROJEKT: 

Programy společného vzdělávání a odborné přípravy jsou 
podporovány v rámci investiční priority sady v článku 7 1 (a) (iii) 
nařízení EÚS. Účastníkem je osoba, která se se zúčastní programu v 
rámci těchto iniciativ.   
 
PROGRAM: 

Prostý součet hodnot indikátorů za projekty. 
 
Pozn.: Pokud se konkrétní jedinec zúčastní více vzdělávacích projektů 
v PO 3 a v každém z nich bude napočítán do indikátoru výstupu, pak 
bude na úrovni programu každá takováto účast započtena (tj. tento 
konkrétní jedinec vstoupí do sumy za program více než jedenkrát). 
Pokud se jedna osoba zúčastní více aktivit v rámci jednoho projekt 
(např. workshopu a stáže), je tato osoba započtena do hodnoty 
indikátoru pouze jednou. 

Prioritní osa 4 

Počet partnerů zapojených do společných 

aktivit 

 

 

Počet partnerů 

 

PROJEKT: 

Indikátor určený pro všechny projekty v rámci TO 11 (tj. včetně 
Fondů). Započítání budou pouze partneři, kteří se reálně a aktivně 
účastní na projektu a jsou jako partneři uvedeni i v projektové 
žádosti. 
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Jako projektoví partneři mohou být započítány i organizační složky 
veřejných subjektů, které realizují projekt, ale nemají právní 
subjektivitu a nositelem právní subjektivity je jejich zřizovatel 
 
PROGRAM: 

Na úrovni programu bude celková hodnota dána prostým součtem 
zapojených partnerů ve všech projektech. 
Tj. i v případě, kdy se bude konkrétní subjekt v průběhu 
programového období účastnit více projektů jako partner, bude 
započítán do hodnoty na úrovni programu tolikrát, v kolika 
projektech jako partner figuroval. 
 

 

 
 


