4.7 Ukazovatele výsledkov
Dopad a výsledky dosiahnuté týmto Programom budú jednoznačne preskúmané pomocou nasledujúcich ukazovateľov:
Tematický cieľ

Priorita

Ukazovateľ výsledku

Východisková hodnota4

Zdroj overenia

TC3 Podpora miestnej
kultúry a zachovanie
historického dedičstva

Priorita 1: Podpora miestnej
kultúry a historického
dedičstva spolu s funkciami
cestovného ruchu

Nárast počtu návštevníkov
rekonštruovaných pamiatok
(návštevníci)

Zber dát zo správ príjemcov
na projektovej úrovni po
implementácii projektov
(správy o udržateľnosti
projektov).

TC6 Ochrana životného
prostredia, zmiernenie
vplyvov klimatických zmien a
prispôsobenie sa im

Priorita 1: Udržateľné
využívanie životného
prostredia na prihraničnom
území

Zvýšené možnosti v rámci
ochrany životného prostredia
a zmiernenia klimatických
zmien (na základe
prieskumov (východiskových,
strednodobých, konečných
znení) medzi kľúčovými
zainteresovanými subjektami,
t. j. vodohospodárskymi
riaditeľstvami, príslušnými
mimovládnymi inštitúciami,
úradmi).

Prieskum jednotnej metodiky Založená na východiskovom
vykonaný programovými
prieskume
orgánmi v troch termínoch:
- východiskový prieskum
realizovaný do 6 mesiacov od
spustenia implementácie
Programu,
- priebežný prieskum
vykonaný ako súčasť
prebiehajúceho
(strednodobého) hodnotenia,
- konečný prieskum vykonaný
počas posledných troch
mesiacov implementácie
Programu.

Založená na
konečnom
prieskume

TC7 Zlepšenie prístupnosti
regiónov, rozvoj
udržateľných a voči
klimatickým zmenám

Priorita 1: Rozvoj dopravnej
Nárast počtu vozidiel, ktoré
infraštruktúry s cieľom zlepšiť využívajú vybudovanú,
mobilitu osôb a tovaru
modernizovanú dopravnú
infraštruktúru a

Zber dát zo správ príjemcov
na projektovej úrovni po
implementácii projektov
(správy o udržateľnosti

1.000

4

Východiskové hodnoty a cieľové hodnoty budú definované v neskoršom štádiu počas prípravy SOP.

40

0

Cieľová hodnota

0

20.000

odolných dopravných a
komunikačných sietí a
systémov

infraštruktúru riadenia
projektov).
hraníc (počet vozidiel za deň)

Priorita 2: Rozvoj
infraštruktúry informačnokomunikačných technológií a
výmena informácií

Nárast počtu cestujúcich
využívajúcich systémy
prepravy vylepšené s
podporou tohto Programu
(počet cestujúcich)

Zber dát zo správ príjemcov
na projektovej úrovni po
implementácii projektov
(správy o udržateľnosti
projektov).

Množstvo obyvateľov
obslúžených novou
informačno-komunikačnou
infraštruktúrou alebo
informačnou službou (počet
obslúžených obyvateľov)

Zber dát zo správ príjemcov
na projektovej úrovni po
implementácii projektov
(správy o udržateľnosti
projektov).

TC8 Spoločné výzvy v oblasti Priorita 1: Podpora
Index rizika (Risk
bezpečnosti a ochrany
spoločných aktivít
management index - RMI)
zameraných na predchádzanie prihraničného územia5
prírodným a človekom
spôsobeným katastrofám,
podpora spoločného postupu
v mimoriadnych situáciách

5

30.000

0

Jednotná forma prieskumu
Založená na východiskovom
vykonaného programovými
prieskume
orgánmi v troch termínoch:
- východiskový prieskum
realizovaný do 6 mesiacov od
spustenia implementácie
Programu,
- priebežný prieskum
vykonaný ako súčasť
prebiehajúceho
(strednodobého) hodnotenia,
- konečný prieskum vykonaný
počas posledných troch
mesiacov implementácie

4.000.000

Založená na
konečnom
prieskume

Podľa metodiky uvedenej v „A System of Indicators for Disaster Risk Managementin the Americas”, OMAR D. CARDONA, Instituto de Estudios Ambientales, IDEA,
Universidad Nacional de Colombia, Manizales (http://www.unisdr.org/2005/HFdialogue/download/tp3-paper-system-indicators.pdf). Prieskum bude vykonaný medzi
orgánmi krízového manažmentu daných štyroch krajín.
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Programu.
Priorita 2: Podpora rozvoja
zdravia

6

http://apps.who.int/gho/data/node.main.510?lang=en
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Hustota zdravotníckych
zariadení (celková hustota na
milión obyvateľov,
jednoduchý priemer zo
všetkých skúmaných typov
zariadení v daných štyroch
krajinách (HU, SK, ROU, UA)

Zdravotnícke zariadenia v
2,37
súlade s WHO Global Health
Observatory Data Repository,
údaje podľa krajiny6

2,5

