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DEFINICJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU PROGRAMU

Oś priorytetowa 2
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Komentarz

Liczba  elementów bogactwa
kulturowego / przyrodniczego o
podniesionej atrakcyjności

elementy Przez „element” rozumie się konkretne dziedzictwo materialne lub niematerialne – zabytek
nieruchomy lub ruchomy, park narodowy lub element przyrodniczy (w RCz typowo np.
pomniki przyrody/narodowe pomniki przyrody), tradycyjny festiwal, tradycja ludowa itd.
Musi zawierać zarówno element odnoszący się do dziedzictwa (tzn. czegoś, co jest
przenoszone z pokolenia na pokolenie i jest mocno i długotrwale zakorzenione na obszarze
oraz/lub w jego środowisku społeczno-gospodarczym), jak również element wspólnego,
tzn. istniejącej więzi, czegoś, co sprawia, że można uważać ten element za wspólny,
dotyczący obszaru i mieszkańców po obu stronach granicy.

Wskaźnik realizuje zarówno projekt, w którego ramach bezpośrednio poprawi się stan
konkretnego elementu dziedzictwa przyrodniczego/kulturowego (np. remont zabytków
kultury, obiektów sakralnych, "rekultywacja" zdewastowanego pomnika przyrody itp.), ale
na przykład również dofinansowany element dziedzictwa niematerialnego, w którego
przypadku nie musi koniecznie nastąpić poprawa stanu, ale np. jego odnowienie,
ożywienie, rozpropagowanie tak, żeby ten element (tradycja ludowa itp.) przetrwał i dalej
się rozwijał.

Liczba elementów infrastruktury
udostępniającej/zwiększającej
wykorzystanie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego

elementy Element jest tu pojmowany jako konkretny, zazwyczaj materialny składnik lub zespół
cząstkowych składników, który udostępni/ułatwi poznanie i wykorzystanie konkretnej
części wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego – definicja wspólnego
dziedzictwa por. również wskaźnik powyżej.
Np. infrastruktura znajdująca się na obszarach i zmierzająca do obiektów, które można
uważać za część dziedzictwa – ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne oraz inna infrastruktura
i wyposażenie, które przybliży dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe odwiedzającym; mogą
to być również przestrzenie gromadzące i udostępniające dziedzictwo wspólnego regionu –
np. muzea. Mogą to być również elementy niematerialne, np. bazy danych i inne narzędzia,
za których pośrednictwem będzie możliwe poznawanie wspólnego dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, również za pośrednictwem zdalnego dostępu itp.

Jeżeli będzie to zespół poszczególnych (zwykle drobniejszych) elementów infrastruktury,
tworzących wspólnie jakąś logiczną lub wzajemnie się uzupełniającą całość, system
pokrewnych elementów, wtedy do wskaźnika wliczony zostanie on tylko jako jeden (np.
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poszczególne elementy inwentarza zewnętrznego na terenie zabytku kultury, mające
ułatwić i udostępnić zabytek kolejnym grupom – np. stojaki na rowery, drobniejsza
infrastruktura ułatwiająca odwiedzanie zabytków kultury niepełnosprawnym itp.),
podobnie jeśli częścią projektu będzie jakaś infrastruktura nośna (np. ścieżka rowerowa),
przy której będzie umieszczony drobniejszy inwentarz (np. stojaki na rowery, tablice
informacyjne itp.), będzie to jeden element tworzący logiczną całość, umożliwiający - jako
całość - poznanie odpowiedniej części dziedzictwa.

Liczba zrealizowanych wspólnych
mechanizmów w zakresie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego

mechanizmy Przez mechanizm rozumie się rozwiązanie lub kombinację rozwiązań przygotowanych lub
realizowanych w ramach projektu transgranicznego, które skupiają się na wspólnych
wyzwaniach (potrzebach lub potencjałach) w obszarze transgranicznym, w zakresie
wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu przygranicznego.

Dotyczy to przeważnie rozwiązań o charakterze systemowym w zakresie wykorzystania i
promowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Zatem konkretnym typem rozwiązania mogą być na przykład:
analizy i ewaluacje, wspólne koncepcje, strategie i plany lub działania promocyjne,
informacyjne i marketingowe, zmierzające do zwiększenia spójności i wspólnego podejścia
w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wspólnego regionu.

Oś priorytetowa 4
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Komentarz

Liczba partnerów zaangażowanych  we
wspólne działania

liczba partnerów Wskaźnik przeznaczony dla wszystkich projektów w ramach Obszaru Tematycznego 11 (w
tym: Funduszy). Ujęci zostaną tylko ci partnerzy, który biorą rzeczywiście aktywny udział w
projekcie i występują jako partnerzy we wniosku projektowym.

Jako partnerzy projektów mogą być zaliczane jednostki organizacyjne podmiotów
publicznych, które realizują projekt, ale nie posiadają osobowości prawnej, gdyż osobowość
prawną ma ich organ prowadzący.



Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad
Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Załącznik nr 6 do Wytycznych dla Wnioskodawców

3

DEFINICJA WSKAŹNIKÓW REZULTATU PROGRAMU
Mikroprojekty muszą także przyczynić się do osiągnięcia programowych wskaźników rezultatu dla odpowiedniej osi priorytetowej. Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie opisze w jaki sposób mikroprojekt przyczyni się do realizacji specyficznych programowych wskaźników rezultatu wybranej osi priorytetowej (tylko forma
opisowa bez konieczności kwantyfikacji).

Oś priorytetowa 2
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Komentarz

Liczba korzystających z obiektów
zbiorowego zakwaterowania

przyjazdy gości Na poziomie mikroprojektu należy opisać, w jaki konkretny sposób mikroprojekt przyczyni
się do zwiększenia ogólnej liczby odwiedzających na danym obszarze.

Oś priorytetowa 4
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Komentarz

Poziom współpracy instytucji na
pograniczu polsko-czeskim

skala Na poziomie mikroprojektu będzie opisane, w jaki sposób mikroprojekt przyczyni się do
podniesienia jakości poziomu współpracy1 instytucji na polsko-czeskim pograniczu.

Poziom postrzegania współegzystencji i
współpracy społeczności lokalnych w
regionie przygranicznym

skala Na poziomie mikroprojektu będzie opisane, w jaki sposób mikroprojekt jakościowo
przyczyni się do poprawy wzajemnej współegzystencji i współpracy społeczności lokalnych
w regionie przygranicznym.2


