Wskaźniki
OP I
6c 1. Liczba obiektów objętych wsparciem [ szt.]
Wskaźnik obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne na rzecz zachowania dziedzictwa
naturalnego i kulturowego, np. poprzez zabezpieczenie i renowację obiektów o wartości kulturowohistorycznej, renaturyzację pomników przyrody. Do wskaźnika zalicza się także budowę, rozbudowę
i modernizację turystycznej infrastruktury rzecznej, łącznie z połączeniami promowymi. Liczba
wyremontowanych obiektów jest ujmowana oddzielnie dla każdej części projektu.
6c 2. Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem
miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje
turystyczne [odwiedziny/rok]
Jeżeli w ramach projektu (w okresie realizacji projektu) ma zostać osiągnięty ten wskaźnik, należy
przedstawić metodologię jego obliczenia (jak została zdefiniowana wartość wyjściowa) w jasny
i zrozumiały sposób. W zał. Koncepcja projektu w pkt. 3 należy ująć:


wartość wyjściową (wartość początkową) z roku poprzedniego przed złożeniem wniosku
i wartość docelową dla zakończenia projektu. Różnica między wartością wyjściową a wartością
docelową tworzy wartość wskaźnika. Przykład: wartość początkowa: 1000 odwiedzających
rocznie 2016, docelowo: 5000 odwiedzających rocznie 2019 (projekt trwa 3 lata - 2017-2019).
Wzrost liczby odwiedzających to 4000 rocznie. Podział wskaźnika na poszczególne lata mógłby
np. wyglądać tak: 2017-0, 2018-2000, 2019-2000.



metodologię obliczenia wzrostu odwiedzających

W załączniku „Produkty i rezultaty projektu” w pkt. 4 należy podać oczekiwany (a więc szacowany)
wzrost odwiedzających na rok w porównaniu do wartości wyjściowej.
Wzrost liczby odwiedzających musi zostać udokumentowany. Dane należy przedstawiać w podziale
na narodowość i w tym liczbę mężczyzn/kobiet.
6 c. 3 Długość nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych włącznie z oznakowaniem
[km]
Wskaźnik obejmuje działania inwestycyjne i nieinwestycyjne w zakresie ścieżek rowerowych i szlaków
wodnych oraz pozostałą turystyczną infrastrukturę szlaków, jak np. szlaki piesze i konne
oraz przyrodnicze i kulturowe ścieżki dydaktyczne wraz z ich oznakowaniem i promocją. Także nowe
bądź wyremontowane oznakowanie szlaków turystycznych może zostać zmierzone w ramach
wypełnienia tego wskaźnika.
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6d. 1 Przyroda i różnorodność biologiczna: Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania
lepszego statusu ochrony [ha]
W ramach tego wskaźnika mogą zostać uwzględnione przywrócone zdegradowane tereny
lub zrenaturyzowane łęgi, objęte ochroną torfowiska bądź siedliska gatunków wiodących.
OP II
7b.1 Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [ km ]
Ten wskaźnik obejmuje zwiększenie mobilności regionalnej poprzez połączenie węzłów drugoi trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.
Bardziej szczegółowe informacje nt. infrastruktury TEN-T znajdują się tutaj:
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentecportal/site/maps_upload/corridors_png/Europe_Corridors_ALL_web2_07_2014.pdf
Węzły drugo- i trzeciorzędne wymienione są w dokumencie Program Współpracy, str. 38.
W wyniku budowy dróg bądź ich wyremontowania ma zostać osiągnięta lepsza wewnętrzna
infrastruktura transportowa oraz dostępność transgraniczna, jak i lepsze skomunikowanie węzłów
drugo- i trzeciorzędnych z nadrzędną siecią transportową w celu poprawienia dostępności Berlina,
Poznania, Szczecina, Wrocławia i Drezna, w szczególności poprzez wyraźne skrócenie czasu podróży.
OP II
7c.1 Liczba ofert komunikacji publicznej ukierunkowanych na zwiększenie ilości podróżnych
na połączeniach transgranicznych [ szt.]
Wskaźnik obejmuje zwiększenie liczby bardziej atrakcyjnych ofert transgranicznej komunikacji
publicznej.
Udokumentowanie: oferta komunikacji publicznej
OP III
10b.1 Opieka nad dziećmi i edukacja: Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej [osoby ]
Ten wskaźnik oznacza powstanie dodatkowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi bądź
wyremontowanych placówkach edukacyjnych.
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10b.2 Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników wspólnych systemów kształcenia i szkoleń
mających

na

celu

wspieranie

zatrudnienia

ludzi

młodych,

możliwości

kształcenia

oraz szkolnictwa wyższego i kształcenia zawodowego ponad granicami [osoby]
Wskaźnik obejmuje liczbę uczestników przeprowadzonych w ramach projektu transgranicznych
programów kształcenia zawodowego i dokształcania lub ofert edukacyjnych. Zaliczają się do nich
m.in. kształcenie zawodowe, kursy języka polskiego, dokształcanie ze szczególnym uwzględnieniem
kompetencji transgranicznych itd. Należy mieć na uwadze, iż działania muszą rzeczywiście obejmować
systemy kształcenia i szkolenia w obrębie wymienionych w ramach wskaźnika Programu zakresów. Nie
liczą się automatycznie uczestnicy każdego szkolenia, jakie przeprowadza beneficjent.
Jeżeli w ramach jednego projektu realizowanych będzie kilka szkoleń lub innych programów
doszkalających, ale uczestnicy są częściowo tacy sami, wtedy każdy uczestnik jest liczony tylko raz na
projekt, nawet jeśli bierze udział w kilku szkoleniach.
Dane należy przedstawiać w podziale na narodowość i kobiety/mężczyzn
Udokumentowanie: listy obecności z podziałem na narodowość, w tym liczbę mężczyzn/kobiet.
OP IV
6.1 Liczba uczestników projektów FMP (w tym liczba mężczyzn/liczba kobiet) [osoby]
Ten wskaźnik dotyczy tylko Euroregionów.
Udokumentowanie: listy obecności z podziałem na narodowość, w tym liczbę kobiet/mężczyzn.
6.2 Liczba współpracujących instytucji/organizacji (bez FMP) [instytucje]
W ramach tego wskaźnika należy ująć liczbę partnerów projektu. Partnerstwo musi zostać
udokumentowane porozumieniem partnerskim.

