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Úvod 

Tyto pokyny obsahují definice ukazatelů výstupů a výsledků na úrovni specifického cíle a 
opatření. Pokyny poskytují přehled o důkazech, které je nutné předložit, a další vysvětlení 
k ukazatelům výstupů a výsledků. 

Ukazatele výstupů slouží k měření výstupů dosažených prostřednictvím aktivit projektu. Pro 
každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výstupů. Pro každý projekt musí být 
vybrán alespoň jeden ukazatel výstupu (RCO nebo OI-CP) stanovený pro daný specifický cíl.  

Ukazatele výsledků slouží k zachycení dopadů/efektů, jichž má být prostřednictvím projektu 
dosaženo. Pro každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výsledků. Pro každý 
projekt musí být rovněž vybrán alespoň jeden ukazatel výsledku (RCR nebo RI-CP) definovaný 
pro daný specifický cíl.  

Tyto údaje jsou povinné. 

Podáním projektové žádosti dochází k přiřazení plánovaného projektu k příslušné prioritě, 
specifickému cíli a opatření, na něž jsou navázány odpovídající ukazatele výstupů a výsledků.  

Žadatel musí v projektové žádosti uvést cílové hodnoty (konečné cíle), které jsou pro tyto 
ukazatele realistické a které mají být dosaženy do ukončení projektu. Kromě toho musí být 
plánované cílové hodnoty v přiměřeném poměru k plánovanému finančnímu krytí projektu. 
Společný sekretariát může v rámci konzultace vyslovit doporučení k úpravě cílových hodnot, 
jichž má být dosaženo. V rámci podávání zpráv o průběhu projektu nebo při ukončení projektu 
je nutné dosažené cílové hodnoty popsat. Dosažení cílových hodnot musí být doloženo 
důkazy. 

Priorita 2 – Změny klimatu a udržitelnost 

Specifický cíl – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a 

zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění 

Opatření 

M 2.3 – Zachování a obnovení biologické rozmanitosti, rozvoj zelené infrastruktury a 

potlačování invazních druhů 

Přehled ukazatelů výstupů a výsledků 

Ukazatel Jednotka měření Milník 2024 Cílová hodnota 2029 

RCO 83 strategie / akční plán 0 4 

RCR 79 
společná strategie / 

akční plán 
-- 

2 

RCO 87 organizace 20 68 

RCR 84 organizace -- 28 

RCO 115 akce 0 50 

OI-CP 2 hektar 495 1 485 
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Ukazatel1 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO83 společně 
vypracované 
strategie a akční 
plány 

strategie /  
akční plán 

Počet společných strategií a 
akčních plánů 
vypracovaných v projektu 

Pokud není relevantní, 
uvede se hodnota 0. 

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR79. 

Doklady:  

- dokument popisující strategii nebo 
akční plán  

 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 
 

Společně vytvořená strategie je 

zaměřená na stanovení cílené cesty 
k dosažení cílově orientovaného 
procesu v určité oblasti. 

Akční plán transponuje existující 

společnou strategii do konkrétních 
opatření a mapuje kroky k dosažení cíle 
definovaného ve strategii. 

RCR79 společné strategie 
a akční plány 
přijaté 
organizacemi 

strategie /  
akční plán 

Počet společných strategií a 
akčních plánů 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO83. 

Počet se nemusí rovnat 
počtu strategií / akčních 
plánu vypracovaných 
v projektu (RCO83). 

Doklady:  

- dokument popisující přijatou 
strategii / akční plán: zkušební fáze 
a výsledky testování a popř. popis 
rozvíjení strategie / akčního plánu a 
plánované implementace/realizace 

 

Evidence: 

- závěrečná zpráva nebo zpráva do 1 
roku po ukončení projektu 

Definici pojmů „strategie“ a „akční plán“ 
viz u RCO83. 

Do ukazatele se započítávají strategie 
a akční plány přijaté a realizované 
v průběhu realizace projektu nebo do 
jednoho roku od ukončení projektu. 

V době podání zprávy nemusí být 
společná strategie či akční plán 
dokončen/-a, ale musí být efektivně 
zahájen/-a. 

U organizací, které danou strategii 
nebo akční plán přijímají a realizují, se 
může jednat o účastníky projektu nebo 
o jiné organizace. Přebírající 
organizace převzetí/zlepšení 
zdokumentuje a dokumentaci předá 
Lead partnerovi. 

 

  

                                                
1 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 
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Ukazatel2 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO87 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří v projektu 
spolupracují 

Hodnota vyplývá z výčtu 
kooperačních partnerů.  

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR84. 

Doklady:  

- smlouva o poskytnutí dotace, příp. 
smlouva o změně projektu 

 
Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které spolupracují 
v podpořeném projektu. 

RCR84 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení 
projektu 

organizace Počet organizací, které 
nadále přeshraničně 
spolupracují po ukončení 
projektu 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO87. 

Doklady:  

- formální dvojjazyčná dohoda o 
pokračování spolupráce  

 
Evidence: 

- zpráva 1 rok po ukončení projektu  
 

Dohoda může být uzavřena již 
v průběhu realizace projektu nebo do 
jednoho roku od ukončení projektu. 
Dohoda musí být předložena 
Kontrolorovi nejpozději do jednoho 
roku od ukončení projektu. 

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které nadále přeshraničně 
spolupracují po ukončení projektu. 
Přitom se jedná o organizace, které se 
již podílely na realizaci daného projektu 
a byly započítány do ukazatele RCO87. 

Ve spolupráci nemusí pokračovat 
všechny organizace, které se podílely 
na podpořeném projektu.  

Spolupráce nemusí pokrývat stejné 
téma, jímž se zabýval ukončený 
projekt. 

 

  

                                                
2 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 
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Ukazatel3 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO115 společně 
organizované 
přeshraniční 
veřejné akce 

akce Počet přeshraničních 
veřejných akcí 

Pokud není relevantní, 
uvede se hodnota 0. 

 

Doklady:  

- fotografie, reklamní plakáty, letáky 
nebo jiné publikace, jimiž byla daná 
akce propagována. 

 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 
 

Ukazatel zachycuje počet 
přeshraničních veřejných akcí, které 
kooperační partneři společně 
organizovali v podpořeném projektu. 

Do ukazatele se nezapočítávají 
účastníci veřejných akcí. 

Za přeshraniční veřejnou akci se 
považuje společná akce, jež byla 
vhodnými prostředky propagována 
široké veřejnosti v programovém území 
a byla organizována dvojjazyčně.  

Za vhodné prostředky se považují např. 
informace na webových stránkách, na 
sociálních sítích, na plakátech či 
v letácích nebo zveřejnění informací 
v médiích (tisk, rozhlas, televize). 

Účast zaměstnanců projektu na veřejné 
akci není pro splnění výše uvedené 
podmínky postačující. 

OI-CP 2 plocha, na níž 
byly realizovány 
aktivity zaměřené 
na zachování a 
obnovení 
biologické 
rozmanitosti 

rozloha 
v hektarech 

Uvést rozlohu plochy 

Pokud není relevantní, 
uvede se hodnota 0. 

 

 

Doklady:  

- vyznačení území na mapě, uvedení 
názvu katastrálního území apod. 
s uvedením rozlohy plochy 

 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

Ukazatel zachycuje plochu, na níž jsou 
prováděna výhradně fyzická ochranná 
opatření. 

Tato opatření mohou obsahovat mj. 
výsadbu, zalesňování, revitalizaci 
rašelinišť, zpracování nebo zlepšování 
půdy a potlačování invazních druhů. 

 

                                                
3 RCO = ukazatel výstupu; OI-CP 2 = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 


