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OBECNÉ POKYNY
Tento dokument má sloužit jako pomůcka pro žadatele a má ulehčit výběr a popis indikátoru výstupu v
žádosti dle požadavků Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2017-2020. Nejedná se zde o kompletní návod. Vzhledem ke komplexnosti tématu není možné
vyhotovit návod, který by zahrnoval vše a přesně definoval každý indikátor výstupu. Tento dokument
může sloužit pouze jako pomůcka, aby žadatel lépe porozuměl výkladu definovaných indikátorů výstupu
a tím se ulehčil jejich výběr a popis.
V nejasných případech důrazně doporučujeme kontaktovat v rámci podávání žádosti Místo
zpracovávající žádost a Společný sekretariát.
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INDIKÁTORY VÝSTUPU V PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (EMS)

V elektronické projektové žádosti se indikátory výstupu uvádí pod bodem 4 Realizace projektu resp. 4.1
Pracovní balíčky a aktivity.
Výběr indikátorů výstupu se provádí pomocí výběru z rozbalovací nabídky. Výběr je již dopředu omezen,
je možno zvolit pouze indikátory výstupu, které jsou pro danou prioritní osu a investiční prioritu k
dispozici.
Pod výstupem se rozumí skutečné měřitelné výsledky projektu, které jsou provázány s indikátory
výstupu Programu EÚS. Do aktivit je možné zařadit i ty projektové aktivity, které nejsou měřitelné
pomocí indikátorů výstupu. Z aktivity může vzniknout výstup, ale nemusí. Funkcí "Přidat indikátor
výstupu" lze výstupům přiřadit více indikátorů výstupu.
Je nutno dbát na to, že po ukončení projektu se může skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu
nacházet max. 15 % pod hodnotou indikátoru výstupu, která byla schválena Monitorovacím výborem. V
jiném případě může dojít (částečně) k zpětnému vymáhání prostředků.
V následujícím textu jsou u každé prioritní osy uvedeny specifické poznámky k daným indikátorům
výstupu.

Pokyny k indikátorům výstupu
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PRIORITNÍ OSA 1

2|1 Investiční priorita 1a
ID

Indikátor

Cílová hodnota
na úrovni
programu
(2023)

Jednotka

OI 1a

Pro program specifický indikátor výstupu:
Počet výzkumných institucí a zprostředkujících
institucí z oblasti výzkumu a inovací,
které se účastní přeshraničních projektů

Výzkumné instituce /
50
zprostředkovatelé

CO 25

Společný indikátor výstupu:
Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách

Plný pracovní úvazek 55

Indikátor výstupu OI 1a
U tohoto indikátoru výstupu se započítávají pouze takové výzkumné instituce a zprostředkující instituce,
které jsou přímo zapojeny do projektu jako projektoví partneři (vč. asociovaných partnerů). Další
výzkumné instituce a zprostředkující instituce, které nejsou v projektové žádosti uvedeny jako partneři,
se nezapočítávají.
Indikátor výstupu CO 25
Tento indikátor se aplikuje pouze u projektů, u kterých bude skutečně vytvořena infrastruktura, resp.
u kterých dojde k modernizaci stávající infrastruktury. Započítávají se pouze výzkumní pracovníci
(ekvivalent plného pracovního úvazku – FTE), kteří přímo pracují v tomto zmodernizovaném zařízení.

2|2 Investiční priorita 1b
ID

CO 41

Indikátor

Jednotka

Společný indikátor výstupu pro cíl "Evropská územní
spolupráce":
Počet podniků, které se účastní přeshraničních,
Podniky
nadnárodních nebo meziregionálních výzkumných
projektů

Pro program specifický indikátor výstupu:
OI 1b2 Počet realizovaných aktivit pro posílení inovační
výkonnosti MSP

Aktivity

Cílová hodnota
na úrovni
programu
(2023)

20

11

Indikátor výstupu CO 41
U tohoto indikátoru výstupu se započítávají pouze takové podniky, které se přímo podílí na projektu jako
projektoví partneři (vč. asociovaných partnerů). Další výzkumné instituce a zprostředkující instituce,
které nejsou v projektové žádosti uvedeny jako partneři, se nezapočítávají.
Indikátor výstupu OI 1b2
Tento indikátor výstupu je např. určen pro projekty, v jejichž rámci se provádějí studie nebo síťové
aktivity na uvedené téma. Uvádí se počet typů aktivit, nikoliv celkový počet aktivit. To znamená, že se
aktivity stejného druhu shrnou dohromady (např. u projektu s 5 semináři, 1 konferencí a 1 publikací je
hodnota indikátoru výstupu 3).
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Cíl EÚS 2014–2020
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PRIORITNÍ OSA 2

3|1 Investiční priorita 6c
ID

Indikátor

Cílová hodnota
na úrovni
programu
(2023)

Jednotka

Pro program specifický indikátor výstupu:
OI 6c1 Počet podpořených statků 1 přírodního
a kulturního dědictví

Podpořené statky

44

Pro program specifický indikátor výstupu:
Počet aktivit v oblasti zpřístupnění, vytváření
OI 6c2
povědomí a propagace v oblasti přírodního a
kulturního dědictví

Opatření

37

Indikátor výstupu OI 6c1
Tento indikátor výstupu je možno aplikovat u projektů, u kterých je skutečným předmětem podpory
statek přírodního nebo kulturního dědictví. Pokud bude realizována např. pouze studie, nezapočítává se
dotčený statek do indikátoru výstupu. Kromě toho by měl být zdůvodněn status přírodního nebo
kulturního dědictví, neboť nelze např. každý nově postavený, resp. zrekonstruovaný památník nebo
budovu automaticky definovat jako kulturní dědictví. Při tom je možné využít definici přírodního
a kulturního dědictví dle UNESCO 2.
Hmotné kulturní dědictví
− Památníky: architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury
archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou regionální
hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy
− Skupiny budov: skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury,
stejnorodosti či umístění v krajině výjimečnou regionální hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy
− Lokality: výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa
archeologických nálezů mající výjimečnou regionální hodnotu z dějinného, estetického,
etnologického či antropologického hlediska
Upraveno dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z 16. 11. 1972, čl. 1
Nehmotné kulturní dědictví
„Nemateriálním kulturním dědictvím“ se rozumí zkušenosti, znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti,
jakož i nástroje, předměty, artefakty a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny
a v některých případech též jednotlivci považují za součást svého kulturního dědictví. Toto nemateriální
kulturní dědictví, předávané z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami lidí neustále
přetvářeno v závislosti na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, dává jim
pocit identity a kontinuity, podporuje takto úctu ke kulturní rozmanitosti a lidské tvořivosti. Pro účely
této Úmluvy se bere v úvahu pouze nemateriální kulturní dědictví slučitelné se stávajícími
mezinárodními nástroji týkajícími se lidských práv, jakož i se zásadami vzájemné úcty mezi
společenstvími, skupinami i jednotlivci a trvale udržitelného rozvoje.
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V Programu spolupráce je německý pojem "Güter" nesprávně přeložen jako "objekt". Statkem je označeno
hmotné i nehmotné dědictví.
2
Viz modrý box.

Pokyny k indikátorům výstupu
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„Nemateriální kulturní dědictví“ se projevuje mimo jiné v těchto oblastech:
− ústní tradice a vyjádření, včetně jazyka jakožto prostředku nemateriálního kulturního dědictví
− interpretační umění
− společenské zvyklosti, obřady a slavnostní události
− vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru
− dovednosti spojené s tradičními řemesly
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví ze 17. října 2003, čl. 1
Přírodní dědictví
− Přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež mají
výjimečnou regionální hodnotu z estetického či vědeckého hlediska
− Geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného výskytu
ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné regionální hodnoty z hlediska vědy či péče o zachování
přírody
− Přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti regionální hodnoty z hlediska vědy, péče
o zachování přírody nebo přírodní krásy
Upraveno dle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z 16. 11. 1972, čl. 2

Indikátor výstupu OI 6c2
Tento indikátor výstupu je určen pro zpřístupnění, vytváření povědomí a propagaci v oblasti přírodního
a kulturního dědictví. Uvádí se počet typů aktivit, nikoliv celkový počet aktivit. To znamená, že se aktivity
stejného druhu shrnou dohromady (např. u projektu s vyznačením naučné stezky a třemi propagačními
aktivitami je hodnota indikátoru výstupu 2.

3|2 Investiční priorita 6d
ID

CO 23

Indikátor
Společný indikátor výstupu:
Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem
zlepšit jejich stav z hlediska ochrany

Jednotka

Hektar

Pro program specifický indikátor výstupu:
Koncepční
OI 6d2 Počet koncepčních opatření (studie v oblasti zvýšení
opatření
a obnovy biodiverzity a ekosystémových služeb)

Cílová hodnota na
úrovni programu
(2023)
525

11

Indikátor výstupu CO 23
U tohoto indikátoru výstupu se měří plocha, na které jsou skutečně realizovány aktivity pro zlepšení
zachování stavu z hlediska ochrany. Studie nebo jiné opatření, které provádí např. pouze šetření území
nebo poukáže na potenciál zlepšení, ale nerealizuje žádná opatření ke skutečnému zlepšení stavu, se
do tohoto indikátoru nezapočítává.
Indikátor výstupu OI 6d2
Tento indikátor výstupu je určen pro projekty, u kterých jsou prováděny studie nebo koncepce k tématu.
Uvádí se počet typů aktivit, nikoliv celkový počet aktivit. To znamená, že se aktivity stejného druhu se
shrnou dohromady (např. u projektu se 3 studiemi je hodnota indikátoru výstupu 1).
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Cíl EÚS 2014–2020
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PRIORITNÍ OSA 3

4|1 Investiční priorita 10b
ID

CO 46

Indikátor

Jednotka

Počet účastníků společných programů vzdělávání
a odborné přípravy pro přeshraniční podporu
Osoby
zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí,
vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy

Cílová hodnota
na úrovni
programu (2023)
1418

Pro program specifický indikátor výstupu:
OI 102 Počet přípravných a doprovodných aktivit v oblasti Aktivity
vzdělávání a kvalifikace

10

Indikátor výstupu CO 46
Do tohoto indikátoru se započítávají účastníci, kteří se účastní vzdělávání a odborné přípravy na dané
téma. Je nutno dbát na to, že se u opatření musí skutečně jednat o vzdělávání a odbornou přípravu
v oblastech uvedených v názvu indikátoru výstupu, nezapočítávají se automaticky jakákoliv školení,
která nositel projektu realizuje. Pokud bude v rámci projektu realizováno více školení nebo jiné
vzdělávací aktivity, ale účastníci jsou zčásti stejní, pak bude každý účastník počítán v rámci projektu
pouze jednou, i pokud se zúčastní více školení.
Indikátor výstupu OI 102
Tento indikátor výstupu je určen pro projekty, u kterých se např. bude realizovat studie na dané téma.
Uvádí se počet typů aktivit, nikoliv celkový počet aktivit. To znamená, že se aktivity stejného druhu se
shrnou dohromady (např. u projektu s 5 semináři, 1 konferencí a 1 publikací je hodnota indikátoru
výstupu 3).
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PRIORITNÍ OSA 4

5|1 Investiční priorita 11b
ID

Indikátor

Jednotka

Cílová hodnota
na úrovni
programu
(2023)

Pro program specifický indikátor výstupu:
OI 111 Počet projektových partnerů zapojených do realizace Partneři
fondu malých projektů

1200

Pro program specifický indikátor výstupu:
OI 112 Počet partnerů zapojených do dlouhodobých
institucionálních kooperací

112

Partneři

Indikátor výstupu OI 111
Tento indikátor výstupu je určen pouze pro Dispoziční fondy - pro malé projekty. Započítávají se pouze
projektoví partneři, kteří se přímo podílejí na malém projektu.

Pokyny k indikátorům výstupu
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Indikátor výstupu OI 112
Do tohoto indikátoru výstupu se započítávají projektoví partneři, kteří jsou přímo jako projektoví partneři
zapojeni do projektu v Prioritní ose 4 (vč. asociovaných partnerů).

DALŠÍ POKYNY
Stejné výstupy s příslušnými cílovými hodnotami se nesmí objevovat ve více pracovních balíčcích, uvádí
se vždy jen jednou. Výstupy různého typu je však možné rozdělit na pracovní balíčky, ve kterých budou
realizovány.
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Cíl EÚS 2014–2020
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