
 

Stav: únor 2023 

 
 
 
 

Pokyny k ukazatelům  
pro žadatele a příjemce 
 
Interreg Česko – Sasko 2021–2027 
 
 
 
 
 

 

Priorita 4 
Spolupráce a vytváření důvěry 
 
Specifický cíl: Budování vzájemné důvěry, zejména podporou 
akcí „people to people“  
 

 Opatření: 
M 4.3 – Setkávací projekty (Fond malých projektů) 

 
 
 
  



 

2 

 
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) 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) definovaný pro daný 
specifický cíl.  

Tyto údaje jsou povinné. 

Žadatel musí v projektové žádosti uvést cílové hodnoty (konečné cíle), které jsou pro tyto 
ukazatele realistické a které mají být dosaženy do ukončení projektu. Správce fondu může 
v rámci konzultace vyslovit doporučení k úpravě cílových hodnot, jichž má být dosaženo. 
V rámci podávání zpráv při ukončení malého projektu je nutné dosažené cílové hodnoty 
popsat. Dosažení cílových hodnot musí být doloženo důkazy. 

Priorita 4 – Spolupráce a vytváření důvěry 

Specifický cíl – Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“ 

Opatření 

M 4.3 – Setkávací projekty (Fond malých projektů) 

 

Přehled ukazatelů výstupů a výsledků 

Ukazatel Jednotka měření Milník 2024 Cílová hodnota 2029 

RCO 81 účastník 300 3 000 

RCR 85 účastník -- 750 

RCO 87 organizace 113 1 586 

RCR 84 organizace -- 397 

RCO 115 akce 33 336 
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Ukazatel1 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO81 účast na 
společných 
přeshraničních 
akcích 

účastník Počet účastníků (mužského 
či ženského pohlaví nebo 
nebinárních osob) 
společných přeshraničních 
akcí 

Pokud není relevantní, 
uvede se hodnota 0. 

Doklady:  

- prezenční listiny nebo jiné vhodné 
prostředky pro kvantifikaci (např. 
screenshoty v případě online akcí) 

 

Evidence: 

- závěrečná zpráva 
 

Provedené akce musí být 
zdokumentovány v závěrečné zprávě za 
projekt. 

Ukazatel zachycuje počet účastníků 
společných přeshraničních akcí 
realizovaných v rámci podpořeného 
malého projektu (např. výměnné aktivity 
nebo výměnné návštěvy, akce). 
Účastníci se počítají na základě 
prezenčních listin nebo jiných vhodných 
prostředků pro určení a prokázání 
počtu účastníků pro každou společnou 
akci.  

Ukazatel nezachycuje počet účastníků  

- veřejných akcí, které byly 
realizovány v rámci podpořeného 
projektu a u nichž lze počet 
účastníků pouze odhadovat, 

- (vícedenních) školicích akcí 
s vystavením certifikátu, 

- interních projektových schůzek 
kooperačních partnerů. 

 

  

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

RCR85 účast na 
společných 
přeshraničních 
akcích po 
dokončení 
projektu 

účastník Počet účastníků (mužského 
či ženského pohlaví nebo 
nebinárních osob) 
společných přeshraničních 
aktivit po ukončení projektu 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO81. 

Doklady: 

- prezenční listiny nebo jiné vhodné 
prostředky pro kvantifikaci (např. 
screenshoty v případě akcí 
pořádaných formou 
videokonferencí, tj. online akcí) 

 
Evidence: 

- zpráva do 1 roku po ukončení 
projektu  

 

Provedené akce musí být 
zdokumentovány ve zprávě. 

Do ukazatele se započítávají účastníci 
společných přeshraničních akcí po 
dokončení malého projektu, které jsou 
organizovány všemi nebo jen některými 
kooperačními partnery jako 
pokračování spolupráce.  

U společných přeshraničních akcí se 
může jednat např. o akce, výměnné 
aktivity, výměnné návštěvy, odborné 
exkurze nebo školicí akce/opatření. 

Účastníci se počítají za každou 
společnou akci na základě prezenčních 
listin nebo jiných vhodných prostředků 
pro kvantifikaci. 

Ukazatel nezachycuje počet účastníků  

- veřejných akcí, které byly 
realizovány v rámci podpořeného 
projektu a u nichž lze počet 
účastníků pouze odhadovat, 

- (vícedenních) školicích akcí 
s vystavením certifikátu, 

- interních projektových schůzek 
kooperačních partnerů. 

  

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

RCO87 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří v 
malém projektu spolupracují 

Hodnota vyplývá z výčtu 
kooperačních partnerů.  

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR84. 

Doklady:  

- - smlouva o poskytnutí dotace 
 

Evidence: 

- závěrečná zpráva 

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

 

RCR84 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení 
projektu 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří 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 do 1 roku po ukončení 
projektu  
 

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

 

  

                                                
3 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 
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Ukazatel4 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: 

- závěrečná zpráva 
 

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

 

                                                
4 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 


