DEFINICE UKAZATELŮ - INDIKÁTORY VÝSTUPU
Prioritní osa 2
-

Počet elementů kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou (element)
(kód 91002)
o „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.
o 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
socioekonomické 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.
o 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.

-

Počet elementů infrastruktury zpřístupňující/zvyšující využití přírodního a
kulturního dědictví (element)
(kód 91001)
o 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
(Počet elementů kulturního/přírodního bohatství).
o Např. infrastruktura nacházející se v oblastech a směřující k objektům, které lze
považovat za součást dědictví – cyklostezky, naučné stezky a další infrastruktura a
vybavení, které přiblíží přírodní a kulturní dědictví návštěvníkům; 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.
o 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.), stejně tak pokud
bude součástí projektu nějaká nosná infrastruktura (např. cyklostezka), u níž bude
umístěn drobnější inventář (např. stojany pro kola, informační tabule apod.), jedná

se o jeden prvek tvořící logický celek umožňující jako celek poznání příslušné součásti
dědictví.

-

Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního
dědictví (mechanismy)
(kód 91003)
o 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
přeshraničního regionu.
o Jedná se převážně o řešení systémového charakteru v oblasti využití a propagace
kulturního a přírodního dědictví.
o 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.

Prioritní osa 4
-

Počet partnerů zapojených do společných aktivit (Počet partnerů)
(kód 91101)
o Započítaní budou pouze partneři, kteří se reálně a aktivně účastní na projektu a jsou
jako partneři uvedeni i v projektové žádosti.
o Jako projektoví partneři mohou být započítány i organizační složky veřejných
subjektů, které realizují projekty, ale nemají právní subjektivitu a nositelem právní
subjektivity je jejich zřizovatel.

DEFINICE UKAZATELŮ - INDIKÁTORY VÝSLEDKU

Prioritní osa 2
-

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
(kód 90910)
o Na úrovni projektu bude popsáno, jak projekt konkrétně přispěje ke zvýšení celkové
návštěvnosti území.

Prioritní osa 4
-

Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
(kód 91210)
o Na úrovni projektu bude popsáno, jak projekt přispěje ke zvýšení kvalitativní úrovně
spolupráce institucí na česko-polském pohraničí (kvalitou je zde míněna např.
dlouhodobost a výsledky spolupráce, tj. zdali se např. jedná jen o spolupráci na
úrovni společenského setkávání, aniž by byly nastaveny dlouhodobější mechanismy
další spolupráce, nebo zdali se jedná např. o spolupráci, jejímž výsledkem je
nastavení systémových řešení uplatňovaných v praxi aj.).

-

Vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu
(kód 91310)
o Na úrovni projektu bude popsáno, jak projekt kvalitativně přispěje ke zlepšení
vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu (kvalitou je zde
míněna ve vztahu ke spolupráci komunit např. dlouhodobost a výsledky spolupráce,
tj. zdali se např. jedná jen o spolupráci na úrovni společenského setkávání, aniž by
byly nastaveny dlouhodobější mechanismy další spolupráce, nebo zdali se jedná
např. o spolupráci, jejímž výsledkem je nastavení systémových řešení uplatňovaných
v praxi aj. Ve vztahu k obyvatelům regionu se může jednat např. o zhodnocení, zdali
vzájemné setkávání obyvatel prohlubuje např. jejich zájem o častější pobyt v druhé
zemi, vede k dlouhodobým přátelským stykům, nebo rozvíjí dlouhodobé profesní a
pracovní kontakty apod.).

