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Liczba przedsięwzięć w projektach dotyczących zachowania, ochrony, promowania
dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik programowy
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

85-86, 91-95

Definicja

Wskaźnik programowy możliwy do wyboru jedynie po konsultacji ze
Wspólnym Sekretariatem przy założeniu, że żaden z pozostałych
wskaźników z listy nie odpowiada działaniom realizowanym w projekcie.
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach transgranicznych projektów
na rzecz ochrony, promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego
w efekcie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, polegających
m.in. na działaniach prowadzonych na rzecz dziedzictwa kulturowego,
w zakresie ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej, ochrony
przyrody i rozwoju zielonej infrastruktury.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Przedsięwzięcie jest to każde odrębne z punktu widzenia realizacji działanie,
które zostanie zrealizowane w ramach projektu.
Odrębność ta oznacza, że dla zrealizowania tego działania należy podjąć
różne i powiązane ze sobą czynności. Z tego wynika, że działanie jest
przedsięwzięciem, jeżeli:
a)

składa się z jednego lub wielu podobnych i powiązanych ze sobą
czynności (np. przedsięwzięciem będzie renowacja budynku, nie zaś
poszczególne działania prowadzące do niej, tj. osobno –
przygotowanie dokumentacji technicznej, organizacja przetargu,
roboty budowlane),
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b)

czynności te związane są z konkretną tematyką (np. publikacja
dotycząca walorów turystycznych pogranicza polsko-saksońskiego).
Zakłada się, że dany projekt może składać się z kilku przedsięwzięć, które na
potrzeby szacowania wartości wskaźnika należy liczyć oddzielnie.
Przedsięwzięciem może być np: konferencja, szkolenie, warsztat,
ekspertyza, koncepcja, roboty budowlane (danego obiektu), rewitalizacja
(danego obiektu, niezależnie od rodzaju prowadzonych prac), zakup
środków trwałych (liczony jako jedno przedsięwzięcie niezależnie od ilości
zakupionego sprzętu).
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, listy obecności, protokoły
odbioru, pozwolenia na użytkowanie, potwierdzenie liczby wydanych
certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń, elektroniczna wersja publikacji

1.2.

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących
do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne

Jednostka miary

odwiedziny/rok

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik programowy
1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

92-93

Definicja

Wskaźnik programowy możliwy do wyboru jedynie po konsultacji ze
Wspólnym Sekretariatem przy założeniu, że żaden z pozostałych
wskaźników z listy nie odpowiada działaniom realizowanym w projekcie.
Podstawą pomiaru jest wcześniej oszacowany wzrost liczby wizyt w danym
obiekcie (należącym do dziedzictwa kulturowego i naturalnego pogranicza
polsko-niemieckiego, stanowiącym atrakcję turystyczną) objętym
wsparciem
w
roku
następnym
po
zakończeniu
projektu
współfinansowanego ze środków Programu.
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Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem: w tym: Polaków i Niemców.
Uwagi

Wskaźnik dotyczy oczekiwanego wzrostu odwiedzin i nie ma związku
z rzeczywistą zmianą liczby odwiedzin. Szacunki dokonywane przez
beneficjentów, mogą być wykonywane na podstawie różnych metodologii
i założeń.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

1.3.

Liczba wspartych form ochrony przyrody

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

85-86, 94

Definicja

Liczba parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów
chronionego krajobrazu i innych form ochrony przyrody, które otrzymały
wsparcie w ramach transgranicznego projektu.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony

Jednostka miary

hektary

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

85-86

Definicja

Powierzchnia obszarów utworzonych lub odtworzonych na obszarze
wsparcia programu, mających na celu poprawę stanu ochrony zagrożonych
gatunków. Operacje mogą być przeprowadzane zarówno w jak i poza
obszarami Natura 2000, w zakresie poprawy stanu ochrony gatunków,
siedlisk lub ekosystemów dla bioróżnorodności.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, dokumenty
potwierdzające zmianę stanu ochrony gatunków/siedlisk/ekosystemów

1.5.

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Kategoria interwencji

91-94

Definicja

Liczba nieruchomych obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru
zabytków (PL)/na listę zabytków (DE)), które zostały zrewitalizowane,
zachowane, zabezpieczone na wypadek zagrożeń, zrewaloryzowane,
poddane konserwacji, renowacji, restauracji, a także adaptacji na cele
kulturalne w ramach realizowanych transgranicznych projektów.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie, zdjęcia obiektu przed i po realizacji projektu

1.6.

Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

91-94

Definicja

Liczba zabytków ruchomych (ujętych w rejestrze zabytków (PL)/lista
zabytków (DE) lub objętych inną formą ochrony, np. wpisanych do
inwentarzy muzealnych, wchodzących w skład narodowego zasobu
bibliotecznego wchodzących w skład narodowego zasobu archiwalnego),
które zostały zrewitalizowane, zachowane, zabezpieczone na wypadek
zagrożeń, zdigitalizowane, zrewaloryzowane, poddane konserwacji,
renowacji, restauracji w ramach realizowanych transgranicznych projektów.

Uwagi

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
7

wskaźniki produktu

30 października 2015

W przypadku ujęcia w rejestrze zbioru zabytków, należy podać szczegółową
liczbę jego elementów.
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, zdjęcia
obiektu przed i po realizacji projektu

1.7.

Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

94-95

Definicja

Obiekty zasobów kultury należy rozumieć, jako miejsca prezentacji
dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego, które należy
chronić, twórczo wykorzystywać i upowszechniać wspierając tym samym
możliwości kreatywne w społeczeństwie) w nowoczesny i dostosowany do
potrzeb odbiorców sposób.
Obiekty zasobów kultury to instytucje kultury (m.in. muzea, galerie, teatry,
filharmonie, biblioteki, centra kultury) i szkolnictwa artystycznego.
W ramach wskaźnika ujęta zostanie liczba obiektów zasobów kultury z obu
stron granicy, które zostały rozbudowane, zmodernizowane lub
wyposażone w wyniku dofinansowanej inwestycji Jako obiekt traktuje się
budynek lub budowlę w rozumieniu prawa budowlanego.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
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realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.
Potwierdzenie

1.8.

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem

Jednostka miary

osoby/rok

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

94-95

Definicja

Liczba osób, które uczestniczyły w wydarzeniach odbywających się w danym
obiekcie będącym przedmiotem transgranicznego projektu i stanowiących
ofertę programową danej instytucji. Wskaźnik obejmuje m.in.:
zwiedzających muzea, galerie, słuchaczy filharmonii, widzów w teatrach,
korzystających z zasobów bibliotek, uczestników prowadzonych w obiekcie
zajęć i warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej (w tym
korzystających w sposób stały tj. uczniów/studentów szkół i uczelni
artystycznych), uczestników organizowanych w obiekcie imprez, spotkań,
happeningów o charakterze kulturalnym.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Potwierdzenie liczby sprzedanych biletów/wydanych wejściówek do
obiektów, listy obecności z zajęć, zdjęcia z happeningów, imprez i spotkań
kulturalnych

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

93-95

Definicja

Liczba transgranicznych imprez (imprezy kulturalne, artystyczne,
interdyscyplinarne, wystawy, etc.), które zostały zorganizowane przez
instytucje z Polski i Saksonii, które otrzymały wsparcie.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru,
potwierdzenie liczby sprzedanych biletów, dokumentacja fotograficzna

1.10. Długość wspartych szlaków turystycznych
Jednostka miary

km

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego
Kategoria interwencji

90-93

Definicja

Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania
wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona
w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej
przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia,
o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe
wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku
niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na
terenach chronionych).
Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych: piesze górskie
i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne, narciarskie,
rowerowe, kajakowe, jeździeckie.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Z punktu widzenia Programu istotne są szlaki, które mają znaczenie dla
turystyki transgranicznej i/lub wpisują się w transgraniczną sieć szlaków
turystycznych. Z wyłączeniem szlaków turystycznych samochodowych i dróg
rowerowych (wsk 1.13).

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie

1.11. Liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków zapewniających
obsługę w min. 2 językach obcych
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

91-95

Definicja

Liczba punktów informacji turystycznej i infokiosków utworzonych
w ramach projektu transgranicznego na obszarze wsparcia programu, które
oferują obsługę w co najmniej języku polskim i niemieckim.

Uwagi
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły
dokumentacja fotograficzna utworzonych punktów i infokiosków

odbioru,

1.12. Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

91-95

Definicja

Liczba przeprowadzonych transgranicznych
promujących walory turystyczne.

kampanii

reklamowych

Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.
Uwagi

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne
dokumentacja fotograficzna

dowody

księgowe,

protokoły

odbioru,

1.13. Długość ścieżek rowerowych
Jednostka miary

km

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

90

Definicja

Długość wybudowanego, przebudowanego lub wyznaczonego odcinka drogi
przeznaczonej dla ruchu rowerów, tj. oddzielonej od innych dróg lub jezdni
tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.
Dla polskich beneficjentów: należy brać pod uwagę tylko odcinki spełniające
wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i jednocześnie oznakowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Nie należy wliczać szlaków rowerowych (turystycznych), jeżeli jednocześnie
nie są drogami dla rowerów.
Należy brać również pod uwagę, czy odcinki dróg dla rowerów łączą się
bezpośrednio z istniejącymi tworząc z nimi jednolity system, a także czy
powstają głównie w celu rozwijania transgranicznej turystyki rowerowej.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.
Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie

1.14. Liczba węzłów przesiadkowych
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

91-95

Definicja

Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych zapewniających możliwość
przesiadania się pomiędzy przynajmniej dwoma różnymi środkami
transportu publicznego i/lub indywidualnego w ramach komunikacji
transgranicznej.

Uwagi

Miejsca umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone
w odpowiednią i niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę,
w szczególności: miejsca odpoczynku, miejsca postojowe, przystanki
komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne
umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią
komunikacyjną lub siecią komunikacyjną.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie, dokumentacja fotograficzna

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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1.15. Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

91-95

Definicja

Liczba wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych w tym
również w formie elektronicznej i publicznie dostępnych.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Obliczając wartość wskaźnika należy zsumować wszystkie materiały
informacyjne i promocyjne w tym wydane w formie elektronicznej
i publicznie dostępne. Zliczane będą np. utwory filmowe, dźwiękowe, pliki
zawierające prezentacje multimedialne np. ze spotkań lub konferencji, gry
komputerowe oraz publikacje papierowe. W przypadku publikacji należy
zliczyć tytuły wydanych broszur, podręczników, przewodników i innych
publikacji promocyjnych i informacyjnych innych niż akty prawne, tekst
wytycznych, programu operacyjnego lub załączniki do niego oraz inne
dokumenty. Wskaźnik nie służy do pomiaru wielkości nakładu. Niezależnie
od liczby wydanych egzemplarzy w formie papierowej dany materiał
informacyjno-promocyjny należy policzyć tylko raz. W przypadku broszur
wydawanych cyklicznie (np. periodyków, kwartalników, miesięczników)
każdy wydany numer należy policzyć osobno.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, elektroniczna wersja
materiałów informacyjnych i promocyjnych

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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1.16. Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1, 1.2

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Kategoria interwencji

91-95

Definicja

Odwiedziny są rozumiane jako grupa interakcji zachodzących w witrynie
w danym przedziale czasowym. Odwiedziny mogą obejmować wiele odsłon
stron, zdarzeń. Pojedynczy użytkownik może zainicjować wiele odwiedzin.

Uwagi

Do wartości wskaźnika wliczana jest liczba odwiedzin danego
portalu/serwisu
internetowego
lub
odwiedzin
wszystkich
zakładek/podzakładek/stron, jeśli portal obejmuje szerszą tematykę,
w danym przedziale czasowym.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Statystyki odwiedzin strony zebrane np. z pomocą narzędzia Google
Analytics

1.17. Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
1.1

Oś priorytetowa

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Cel tematyczny

6.

Priorytet Inwestycyjny 6. (C) Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Kategoria interwencji

85-86, 91-95

Definicja

Liczba transgranicznych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji studiów
opracowanych w ramach projektów realizowanych przez Beneficjentów.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Przy analizie należy podać zasięg terytorialny, jakiego dotyczy dane
opracowanie..

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, elektroniczna wersja
ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcji lub studium

Oś priorytetowa 1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
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Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg

Jednostka miary

km

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik programowy
2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Oś priorytetowa

2. Mobilność regionalna

Cel tematyczny

7.

Priorytet Inwestycyjny 7. (B) Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami
multimodalnymi
Kategoria interwencji

34

Definicja

Wskaźnik programowy możliwy do wyboru jedynie po konsultacji ze
Wspólnym Sekretariatem przy założeniu, że żaden wskaźnik z listy nie
odpowiada działaniom realizowanym w projekcie.
Długość dróg zlokalizowanych na terenie pogranicza polsko-niemieckiego,
w których przepustowość lub jakość drogi (łącznie z normami
bezpieczeństwa) została poprawiona w ramach projektu zrealizowanego ze
środków Programu.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Wskaźnik ma charakter agregatu.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie

2.2

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg wojewódzkich /landowych

Jednostka miary

km

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
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2.1
Oś priorytetowa

2. Mobilność regionalna

Cel tematyczny

7.

Priorytet Inwestycyjny 7. (B) Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami
multimodalnymi
Kategoria interwencji

34

Definicja

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi wojewódzkiej/landowej, na
którym wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie
parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie

2.3

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg powiatowych

Jednostka miary

km

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
2.1

Oś priorytetowa

2. Mobilność regionalna

Cel tematyczny

7.

Priorytet Inwestycyjny 7. (B) Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami
multimodalnymi
Kategoria interwencji

34

Definicja

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi powiatowej, na którym
wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.
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Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.
Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie

2.4

Długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg gminnych

Jednostka miary

km

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
2.1

Oś priorytetowa

2. Mobilność regionalna

Cel tematyczny

7.

Priorytet Inwestycyjny 7. (B) Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami
multimodalnymi
Kategoria interwencji

34

Definicja

Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na którym
wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie
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Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

-

Oś priorytetowa

2. Mobilność regionalna

Cel tematyczny

7.

Priorytet Inwestycyjny 7. (B) Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami
multimodalnymi
Kategoria interwencji

34

Definicja

Liczba opracowanych dokumentów (dokumentacji technicznej), mających
stanowić podstawę do inwestycji, przebudowy lub modernizacji dróg, które
są dopuszczalne w ramach ww. priorytetu inwestycyjnego w Programie.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Wskaźnik ten nie wpływa bezpośrednio na wielkość wskaźnika
programowego
„Całkowita
długość
przebudowanych
lub
zmodernizowanych dróg”, jednakże obejmuje działania dopuszczalne
w ramach Programu i nieodzowne dla osiągnięcia innych wskaźników
w ramach osi priorytetowej 2.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, , wykonana
dokumentacja techniczna.
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Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń mających na celu
wspieranie zatrudnienia, możliwości edukacyjnych oraz szkolnictwa wyższego
i zawodowego ponad granicami

Jednostka miary

Osoby

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik programowy
3.5, 3.7

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

116-118

Definicja

Wskaźnik programowy możliwy do wyboru jedynie po konsultacji ze
Wspólnym Sekretariatem przy założeniu, że żaden z pozostałych
wskaźników z listy nie odpowiada działaniom realizowanym w projekcie.
Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń, będących
wynikiem polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, mających na celu
wspieranie zatrudnienia, możliwości edukacyjnych oraz szkolnictwa
wyższego i zawodowego realizowanych przez kraje sąsiednie.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem: w tym: Polaków i Niemców.

Uwagi

Obliczając wartość wskaźnika, należy zsumować wszystkich uczestników
wszystkich form szkoleniowych finansowanych ze środków Programu. Dana
osoba powinna zostać policzona tyle razy, w ilu szkoleniach wzięła udział.
Do wartości wskaźnika nie są liczeni organizatorzy i wykładowcy.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Listy
obecności,
potwierdzenie
certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń

liczby

wydanych
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Liczba przedsięwzięć w projektach dotyczących edukacji

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik programowy
3.3, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

50-52, 115-118

Definicja

Wskaźnik programowy możliwy do wyboru jedynie po konsultacji ze
Wspólnym Sekretariatem przy założeniu, że żaden z pozostałych
wskaźników z listy nie odpowiada działaniom realizowanym w projekcie.
Liczba edukacyjnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektów
transgranicznych. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno infrastruktury
edukacyjnej, jak również działań miękkich.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Przedsięwzięcie jest to każde odrębne z punktu widzenia realizacji działanie,
które zostanie zrealizowane w ramach projektu.
Odrębność ta oznacza, że dla zrealizowania tego działania należy podjąć
różne i powiązane ze sobą czynności. Z tego wynika, że działanie jest
przedsięwzięciem, jeżeli:
a)

składa się z jednego lub wielu podobnych i powiązanych ze sobą
czynności (np. szkolenie dla nauczycieli będzie przedsięwzięciem,
a składa się na nie poszczególne działania, takie jak zlecenie
prowadzenia szkolenia, catering, zorganizowanie sali),

b)

czynności te związane są z konkretną tematyką (szkolenie w jednym
temacie).

Zakłada się, że dany projekt może składać się z kilku odrębnych
przedsięwzięć, które na potrzeby szacowania wartości wskaźnika należy
liczyć oddzielnie.
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Przedsięwzięciem może być np. konferencja, szkolenie, warsztat,
seminarium, nowy system kształcenia, publikacja (elektroniczna,
papierowa; liczona jest jako jedna niezależnie od ilości wydruków
papierowych), ekspertyza, strategia, plan działania, koncepcja, budowa
(danego obiektu), remont (danego obiektu, niezależnie od rodzaju prac
prowadzonych), renowacja (danego obiektu, niezależnie od rodzaju
prowadzonych prac), rewitalizacja (danego obiektu, niezależnie od rodzaju
prowadzonych prac), zakup środków trwałych (liczony jako jedno
przedsięwzięcie niezależnie od ilości zakupionego sprzętu), stworzona
strona internetowa (niezależnie od ilości wersji językowych).
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, listy obecności, protokoły
odbioru, pozwolenia na użytkowanie, potwierdzenie liczby wydanych
certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń,
elektroniczna
wersja
publikacji/ekspertyzy/strategii/planu działania/koncepcji

3.3

Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacyjnej

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
3.2

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

50-52

Definicja

Wsparcie oznacza budowę, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę
obiektu budowlanego oraz modernizację rozumianą jako ulepszenie
jakościowe obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości
użytkowej.
W ramach wskaźnika może być również wykazane wyposażenie bądź
doposażenie obiektu infrastruktury edukacyjnej.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
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skierowanych/uwzględniających potrzeby
wspierających zrównoważony rozwój itp.

osób

niepełnosprawnych,

Uwagi

Poszczególne obiekty należy uwzględnić we wskaźniku po zakończeniu
realizacji ww. działań i oddaniu obiektu do eksploatacji lub po uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie albo upłynięciu terminu niezbędnego po
zgłoszeniu o przystąpieniu do eksploatacji, jeśli takie było wymagane.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru, pozwolenia
na użytkowanie

3.4

Liczba wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
3.2

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

115-118

Definicja

Liczba wspartych instytucji z obu stron granicy, mających na celu
upowszechnianie wiedzy o nauce i postaw innowacyjnych
w społeczeństwie, np. przez inwestowanie w centra kreatywności
(promocja nauki i innowacji, stymulowanie innowacyjności, zwiększenie
zainteresowania nauką i karierą naukową, itp.).
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
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realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.
Potwierdzenie

3.5

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, listy obecności, protokoły
odbioru

Liczba osób korzystających z infrastruktury edukacyjnej objętej wsparciem

Jednostka miary

osoby

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik projektowy
3.1

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

50-52, 116-118

Definicja

Liczba osób z polskiej i niemieckiej części obszaru wsparcia, którzy
korzystają z infrastruktury lub wyposażenia na potrzeby edukacji,
dostarczonych w wyniku realizacji projektów.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem: w tym: Polaków i Niemców.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Listy obecności, faktury lub równorzędne dowody księgowe

3.6

Liczba wspólnych inicjatyw (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.) mających na
celu zwiększenie szans na zatrudnienie i dostosowanych do potrzeb lokalnego
rynku pracy

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
3.2
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Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

117-118

Definicja

Wspólne inicjatywy - oferty edukacyjne, plany, strategie, nowe polityki,
staże, praktyki i szkolenia realizowane na podstawie wspólnego programu
itp. wytworzone wspólnie przez instytucje polskie i niemieckie.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Listy obecności, faktury lub równorzędne dowody księgowe

3.7

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu
programu

Jednostka miary

osoby

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik projektowy
3.1

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

115-118

Definicja

Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich osób objętych wsparciem z obu stron
granicy, w tym w ramach: studiów podyplomowych lub innych form
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doskonalenia - np. w formie szkolnych sieci współpracy, wymian
i długofalowych programów wsparcia, staży i praktyk.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem: w tym: Polaków i Niemców.
Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Listy
obecności,
potwierdzenie
certyfikatów/dyplomów/zaświadczeń

3.8

liczby

wydanych

Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
3.2

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

115-118

Definicja

Liczba ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji studiów opracowanych w ramach
projektów realizowanych przez Beneficjentów

Uwagi

Przy analizie należy podać zasięg terytorialny, jakiego dotyczy dane
opracowanie.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.
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Faktury lub równorzędne dowody księgowe, elektroniczna wersja
ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcji lub studium

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik projektowy
3.2

Oś priorytetowa

3. Edukacja transgraniczna

Cel tematyczny

10.

Priorytet Inwestycyjny 10. (EWT) Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie
zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia
zawodowego i szkolenia
Kategoria interwencji

115-118

Definicja

Odwiedziny są rozumiane, jako grupa interakcji zachodzących w witrynie
w danym przedziale czasowym. Odwiedziny mogą obejmować wiele odsłon
stron, zdarzeń. Pojedynczy użytkownik może zainicjować wiele odwiedzin. .
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Do wartości wskaźnika wliczana jest liczba odwiedzin danego
portalu/serwisu
internetowego
lub
odwiedzin
wszystkich
zakładek/podzakładek/stron, jeśli portal obejmuje szerszą tematykę,
w danym przedziale czasowym.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Statystyki odwiedzin strony zebrane np. z pomocą narzędzia Google
Analytics
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Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach realizowanych w ramach
projektów dotyczących współpracy między obywatelami i instytucjami

Jednostka miary

Osoby

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik programowy
4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

119

Definicja

Liczba osób uczestniczących w transgranicznych przedsięwzięciach
realizowanych w ramach projektów we współpracy między obywatelami i
instytucjami na pograniczu polsko-niemieckim, m.in. w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym związanym ze zmianami klimatu,
procesami naturalnymi zachodzącymi w przyrodzie oraz działalnością
antropogeniczną, a także działania na rzecz rozwoju potencjału
administracyjnego i zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego.
Wskaźnik obowiązkowy dla projektu parasolowego
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem: w tym: Polaków i Niemców.

Uwagi

Przedsięwzięcie jest to każde odrębne z punktu widzenia realizacji działanie,
które zawiera się w zakresie tematycznym projektu.
Odrębność ta oznacza, że dla zrealizowania tego działania należy podjąć
różne i powiązane ze sobą czynności. Z tego wynika, że działanie jest
przedsięwzięciem, jeżeli:
a)

składa się z jednego lub wielu podobnych i powiązanych ze sobą
czynności (np. przedsięwzięciem będzie organizacja wspólnej
konferencji poświęconej określeniu wspólnych problemów
pogranicza polsko-saksońskiego, nie zaś poszczególne działania
prowadzące do niej, tj. osobno – organizacja sali, cateringu,
opracowanie broszur na konferencję itp.),

b)

czynności te związane są z konkretną tematyką (szkolenie w jednym
temacie).
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Zakłada się, że dany projekt może składać się z kilku odrębnych
przedsięwzięć. Osoba biorąca udział w kilku aktywnościościach (szkoleniach,
warsztatach, spotkaniach itp.) o charakterze powtarzalnym (np. o tym
samym temacie) w ramach danego projektu powinna być liczona jeden raz.
Osoba biorąca udział w kilku przedsięwzięciach o różnej tematyce może być
liczona dla każdego przedsięwzięcia oddzielnie.
Przedsięwzięciem może być: konferencja, szkolenie, warsztat, seminarium,
ekspertyza (osoby czerpiące korzyści z wyników ekspertyzy, np. pracownicy
danego urzędu), strategia (liczba osób, które są objęte oddziaływaniem
strategii), plan działania (liczba osób, które są objęte oddziaływaniem planu
działania), koncepcja (liczba osób, które są objęte oddziaływaniem danej
koncepcji/korzystają z jej wyników).
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Listy obecności, faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły
odbioru,
potwierdzenie
liczby
wydanych
certyfikatów/
dyplomów/zaświadczeń

4.2

Liczba przedsięwzięć w projektach dotyczących współpracy między obywatelami i
instytucjami

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik programowy
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

119, 87-88

Definicja

Wskaźnik programowy możliwy do wyboru jedynie po konsultacji ze
Wspólnym Sekretariatem przy założeniu, że żaden z pozostałych
wskaźników z listy nie odpowiada działaniom realizowanym w projekcie
Liczba transgranicznych
między obywatelami i
w projektach dotyczących
związanym ze zmianami

przedsięwzięć realizowanych we współpracy
instytucjami pogranicza polsko-niemieckiego
m.in. przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym
klimatu, procesami naturalnymi zachodzącymi
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w przyrodzie oraz działalnością antropogeniczną, a także działaniami na
rzecz rozwoju potencjału administracyjnego i zapewnienia bezpieczeństwa
wewnętrznego.
Wskaźnik obowiązkowy dla projektu parasolowego
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.
Uwagi

Przedsięwzięcie jest to każde odrębne z punktu widzenia realizacji działanie,
które zawiera się w zakresie tematycznym projektu.
Odrębność ta oznacza, że dla zrealizowania tego działania należy podjąć
różne i powiązane ze sobą czynności. Z tego wynika, że działanie jest
przedsięwzięciem, jeżeli:
a)

składa się ze jednego lub wielu podobnych i powiązanych ze sobą
czynności (np. przedsięwzięciem będzie organizacja wspólnej
konferencji poświęconej określeniu wspólnych problemów
pogranicza polsko-saksońskiego, nie zaś poszczególne działania
prowadzące do niej, tj. osobno – organizacja sali, cateringu,
opracowanie broszur na konferencję itp.),

b)

czynności te związane są z konkretną tematyką.

Zakłada się, że dany projekt może składać się z kilku odrębnych
przedsięwzięć, które na potrzeby szacowania wartości wskaźnika należy
liczyć oddzielnie.
Przedsięwzięciem może być np.: konferencja, szkolenie, warsztat,
seminarium, publikacja (elektroniczna, papierowa; liczona jest jako jedna
niezależnie od ilości wydruków papierowych), ekspertyza, strategia, plan
działania, koncepcja, kampania, zakup środków trwałych (liczony jako jedno
przedsięwzięcie niezależnie od ilości zakupionego sprzętu), stworzona
strona internetowa (niezależnie od ilości wersji językowych).
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, listy obecności, protokoły
odbioru,
potwierdzenie
liczby
wydanych
certyfikatów/
dyplomów/zaświadczeń,
elektroniczna
wersja
publikacji/
ekspertyzy/strategii/planu działania/koncepcji

4.3

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał
angażujących partnerów spoza administracji publicznej

Jednostka miary

sztuki
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Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.1, 4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

119

Definicja

Liczba zorganizowanych posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych,
komitetów oraz innych ciał angażujących partnerów spoza administracji
publicznej.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Obliczając wartość wskaźnika należy zsumować liczbę zorganizowanych
posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz innych ciał
angażujących partnerów, które są finansowane ze środków programu.
Do wartości wskaźnika wlicza jedynie spotkania, których organizacja wiązała
się z poniesieniem kosztów ujętych w projekcie. Do wartości wskaźnika nie
wlicza się spotkań organizacyjnych w projekcie.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Listy obecności, faktury lub równorzędne dowody księgowe

4.4

Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, seminariów

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.1, 4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.
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Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Liczba wszystkich zorganizowanych przez daną instytucję spotkań,
seminariów i konferencji itp.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Wartość wskaźnika liczona jest, jako liczba zorganizowanych przez daną
instytucję spotkań, seminariów i konferencji itp. w celu wymiany
doświadczeń. Zawsze należy podać zakres tematyczny spotkań, konferencji,
seminariów (np. planowanie przestrzenne, rozwój pogranicza, zarządzanie
bezpieczeństwem itp.).
Do wartości wskaźnika wlicza się jedynie spotkania, których organizacja
wiązała się z poniesieniem kosztów w projekcie. Do wartości wskaźnika nie
wlicza się spotkań organizacyjnych w projekcie.
Do wskaźnika nie wlicza się spotkań, które są zliczane w ramach wskaźnika
"Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, komitetów oraz
innych ciał angażujących partnerów spoza administracji publicznej".

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Listy obecności, faktury lub równorzędne dowody księgowe

4.5

Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez

Oś Priorytetowa 4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
37

wskaźniki produktu

30 października 2015

wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Liczba transgranicznych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji studiów
opracowanych w ramach projektów realizowanych przez Beneficjentów.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Przy analizie należy podać zasięg terytorialny, jakiego dotyczy dane
opracowanie.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru,
elektroniczna wersja ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcji lub studium

4.6

Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.1, 4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Liczba przedsięwzięć z zakresu informacji i promocji skierowanych do
odbiorców z obszaru lub spoza obszaru wsparcia, mających na celu
poprawę wizerunku obszaru wsparcia oraz poprawę dostępu do informacji
o obszarze wsparcia itp.
Przedsięwzięcie informacyjno-promocyjne swoim zakresem może
obejmować wykorzystanie różnorodnych instrumentów promocyjnych oraz
kanałów informacyjnych.

Oś Priorytetowa 4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
38

wskaźniki produktu

30 października 2015

Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.
Uwagi

Przedsięwzięcie jest to każde odrębne z punktu widzenia realizacji działanie,
które zawiera się w zakresie tematycznym projektu.
Odrębność ta oznacza, że dla zrealizowania tego działania należy podjąć
różne i powiązane ze sobą czynności. Z tego wynika, że działanie jest
przedsięwzięciem, jeżeli:
a)

składa się ze jednego lub wielu podobnych i powiązanych ze sobą
czynności (np. przedsięwzięciem będzie organizacja targów
gospodarczych, nie zaś poszczególne działania prowadzące do niej,
tj. osobno – organizacja sali, cateringu, opracowanie broszur),

b)

czynności te związane są z konkretną tematyką.

Zakłada się, że dany projekt może składać się z kilku przedsięwzięć, które na
potrzeby szacowania wartości wskaźnika należy liczyć oddzielnie.
Przedsięwzięciem może być: film promocyjny, kampania informacyjnopromocyjna, publikacja (elektroniczna, papierowa; liczona jest jako jedna
niezależnie od ilości wydruków papierowych), stworzona strona
internetowa w obcych wersjach językowych, festiwal, impreza, targi,
sympozjum, konferencja o charakterze międzynarodowym.
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru,
dokumentacja fotograficzna, elektroniczna wersja publikacji, potwierdzenie
liczby sprzedanych biletów/wydanych wejściówek, listy obecności

4.7

Liczba utworzonych lub dostosowanych systemów informatycznych

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
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wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Liczba wszystkich utworzonych systemów informatycznych lub takich, które
już istniały, a zostały rozbudowane.
Poprzez system informatyczny rozumie się zbiór powiązanych ze sobą
elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki
komputerowej. Na systemy informatyczne mogą składać się takie elementy
jak: urządzenia, oprogramowanie, zasoby osobowe, procedury, bazy wiedzy
itp.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru

4.8

Liczba użytkowników systemów informatycznych

Jednostka miary

osoby

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.1

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Liczba wszystkich użytkowników posiadających
użytkowania systemu informatycznego.

uprawnienia

do

Poprzez system informatyczny rozumie się zbiór powiązanych ze sobą
elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki
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komputerowej. Na systemy informatyczne mogą składać się takie elementy
jak: urządzenia, oprogramowanie, zasoby osobowe, procedury, bazy wiedzy
itp.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem: w tym: Polaków i Niemców.
Uwagi

Obliczając wartość wskaźnika należy zsumować liczbę wszystkich
użytkowników posiadających uprawnienia do użytkowania systemu
informatycznego, niezależnie od poziomu tych uprawnień, pod warunkiem
że co najmniej raz się zalogowali do systemu.

Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Wyciąg z bazy statystyk funkcjonowania systemu informatycznego

4.9

Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

b) wskaźniki odnoszące się do grupy docelowej

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.1

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Odwiedziny są rozumiane, jako grupa interakcji zachodzących w witrynie
w danym przedziale czasowym. Odwiedziny mogą obejmować wiele odsłon
stron, zdarzeń. Pojedynczy użytkownik może zainicjować wiele odwiedzin. .
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi

Do wartości wskaźnika wliczana jest liczba odwiedzin danego
portalu/serwisu
internetowego
lub
odwiedzin
wszystkich
zakładek/podzakładek/stron, jeśli portal obejmuje szerszą tematykę,
w danym przedziale czasowym.
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Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Statystyki odwiedzin strony zebrane np. z pomocą narzędzia Google
Analytics

4.10

Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów
wczesnego ostrzegania

Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Liczba systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego
ostrzegania, które zostały wprowadzone do użycia w ramach
dofinansowanego projektu.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru

4.11

Liczba wspartych jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek
zarządzania kryzysowego

Jednostka miary

sztuki
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Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119

Definicja

Liczba jednostek, które uzyskały wsparcie w ramach programu (policja,
pogotowie ratunkowe, straż pożarna i inne).
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru

4.12 Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.13

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

87-88, 119
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Liczba sztuk zakupionego sprzętu oraz systemów, które wykorzystywane
będą w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców obszaru wsparcia.
Przez sprzęt należy rozumieć pojazdy specjalne, ich wyposażenie,
urządzenia i wyposażenie służące jednostkom odpowiedzialnym za
zapewnienie bezpieczeństwa.
Poprzez system rozumie się zbiór powiązanych ze sobą elementów, na który
mogą składać się: urządzenia, oprogramowanie, zasoby osobowe,
procedury, bazy wiedzy itp.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne dowody księgowe, protokoły odbioru

4.13 Liczba kampanii w zakresie bezpieczeństwa
Jednostka miary

sztuki

Kategoria

a) wskaźniki odnoszące się do przedmiotu projektu

Powiązania

Wskaźnik projektowy
4.2

Oś priorytetowa

4. Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Cel tematyczny

11.

Priorytet Inwestycyjny 11. (EWT) Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych
I zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami I instytucjami
Kategoria interwencji

88

Definicja

Liczba kampanii na temat bezpieczeństwa w obszarze wsparcia.
Do celów wyłącznie statystycznych powinien być również przedstawiany
z uwzględnieniem
polityk
horyzontalnych
np.:
w
tym
skierowanych/uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych,
wspierających zrównoważony rozwój itp.

Uwagi
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Pomiar

Wartość zrealizowanego wskaźnika należy wykazać we wniosku o płatność
dla projektu za okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło zakończenie
realizacji danego przedsięwzięcia. Zakończeniem realizacji jest dokonanie
płatności na rzecz wykonawcy/dostawcy.

Potwierdzenie

Faktury lub równorzędne
dokumentacja fotograficzna

dowody

księgowe,

protokoły

odbioru,
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