
 

CT DZIEDZICTWO - Metryki wskaźników produktu i rezultatu 

Wskaźniki produktu 

Metryka wskażnika produktu 1.1. Liczba udoskonalonych obiektów dziedzictwa kulturowego i 

historycznego będąca bezpośrednim wynikiem wsparcia Programu (ENI/CBC 7). 

Nazwa wskaźnika 
Liczba udoskonalonych obiektów dziedzictwa kulturowego i 

historycznego będąca bezpośrednim wynikiem wsparcia Programu 

Jednostka pomiaru Sztuka – obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Promocja kultury lokalnej i historii 

Definicja wskaźnika Liczba miejsc dziedzictwa kulturowego i historycznego udoskonalonych 

w drodze bezpośredniego wsparcia Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Zalicza się do nich 

m.in. ulepszone budynki, miejsca lub obiekty o znaczeniu lokalnym, 

regionalnym lub krajowym, miejsca o walorach krajobrazowych, dzieła 

sztuki, takie jak rzeźby lub obrazy, nowe nabytki do kolekcji i muzeów, itp. 

Poprawa musi mieć charakter trwały. 

Metoda pomiaru Raporty końcowe składane przez beneficjentów obejmujące postęp 

rzeczowy oraz finansowy projektu. 

Źródła weryfikacji Monitoring projektów. 

Informacja kwartalna z realizacji Programu. 

 

Metryka wskaźnika produktu 1.1. Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych 

przy wsparciu EIS (ENI/CBC 8). 

Nazwa wskaźnika 
Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przy 

wsparciu EIS 

Jednostka pomiaru Sztuka – wydarzenia kulturalne 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Promocja kultury lokalnej i historii 

Definicja wskaźnika “Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych, festiwali, kongresów 

ochrony dziedzictwa kulturowego itp., dotyczących m.in. muzyki, teatru, 

innych form sztuki, kultury lokalnej itp.” 

„Wydarzenie transgraniczne: wydarzenie z udziałem uczestników z co 

najmniej dwóch państw uczestniczących w Programie. Uczestnikami 

mogą być zarówno organizatorzy jak i publiczność”.  

Metoda pomiaru Raporty końcowe składane przez beneficjentów obejmujące postęp 

rzeczowy oraz finansowy projektu 

Źródła weryfikacji Monitoring projektów. 

Informacja kwartalna z realizacji Programu. 

 



 
Metryka wskaźnika produktu 1.2. Liczba transgranicznych wydarzeń zorganizowanych przy wsparciu 

Programu. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba transgranicznych wydarzeń zorganizowanych przy wsparciu 

Programu 

Jednostka pomiaru Sztuka – wydarzenia transgraniczne 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

Definicja wskaźnika Liczba wspólnie zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, spotkań 

edukacyjnych, kongresów ochrony dziedzictwa naturalnego itp. mających 

na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkiej współpracy w ramach 

promocji i ochrony m.in. pomników przyrody, formacji geologicznych 

i fizjograficznych, a także miejsc lub stref naturalnych o ściśle 

oznaczonych granicach, mających wyjątkową powszechną wartość 

realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -

Białoruś - Ukraina 2014-2020. 

Wydarzenie transgraniczne: wydarzenie z udziałem uczestników z co 

najmniej dwóch państw uczestniczących w Programie. Uczestnikami 

mogą być zarówno organizatorzy jak i publiczność. 

Metoda pomiaru Raporty końcowe składane przez beneficjentów obejmujące postęp 

rzeczowy oraz finansowy projektu. Informacja kwartalna z realizacji 

Programu.  

Źródła weryfikacji Monitoring projektów. 

Informacja kwartalna z realizacji Programu. 

 

Metryka wskaźnika produktu 1.2. Liczba wypromowanych i/lub dodatkowo chronionych obiektów 

przyrodniczych jako bezpośredni wynik wsparcia Programu. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba wypromowanych i/lub dodatkowo chronionych obiektów 

przyrodniczych jako bezpośredni wynik wsparcia Programu 

Jednostka pomiaru Sztuka - obiekty przyrodnicze 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

Definicja wskaźnika Liczba obiektów należących do dziedzictwa przyrodniczego, obejmującego 

m.in. wyjątkowe formacje przyrody ożywionej lub nieożywionej, 

środowiska zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, a także 

obszary posiadające dużą wartość dla ochrony przyrody oraz wartość 

estetyczną i/lub naukową, które zostały otoczone dodatkową ochroną lub 

zostały wypromowane w ramach bezpośredniego wsparcia z Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020.  

Metoda pomiaru Raporty końcowe składane przez beneficjentów obejmujące postęp 

rzeczowy oraz finansowy projektu. 

Źródła weryfikacji Monitoring projektów. 

Informacja kwartalna z realizacji Programu. 



 
 

Metryka wskaźnika produktu 1.2. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach i działaniach 

podnoszących świadomość, promujących zachowanie dziedzictwa naturalnego. 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach i działaniach podnoszących 

świadomość, promujących zachowanie dziedzictwa naturalnego 

Jednostka pomiaru Ilość osób 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

Definicja wskaźnika Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach  

edukacyjnych, kongresach ochrony dziedzictwa naturalnego itp. mających 

na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkiej współpracy w ramach 

promocji i ochrony m.in. pomników przyrody, formacji geologicznych 

i fizjograficznych, a także miejsc lub stref naturalnych o ściśle 

oznaczonych granicach, mających wyjątkową powszechną wartość 

realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -

Białoruś - Ukraina 2014-2020. 

Wydarzenie transgraniczne: wydarzenie z udziałem uczestników z co 

najmniej dwóch państw uczestniczących w Programie. Uczestnikami 

mogą być zarówno organizatorzy jak i publiczność. 

Metoda pomiaru Raporty końcowe składane przez beneficjentów obejmujące postęp 

rzeczowy oraz finansowy projektu. Informacja kwartalna z realizacji 

Programu.  

Źródła weryfikacji Monitoring projektów. 

Informacja kwartalna z realizacji Programu. 

Wskaźniki rezultatu 

Wartości docelowe wskaźników rezultatu powinny zostać osiągnięte w okresie trwałości 

projektów, tj. w ciągu maksymalnie pięciu lat od jego zakończenia, zgodnie z datą wskazaną w 

umowie grantowej. 

Metryka wskaźnika rezultatu 1.1. Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa historycznego i 

kulturowego.  

Nazwa wskaźnika 
Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa historycznego i 

kulturowego  

Jednostka pomiaru 
% 

Rodzaj wskaźnika 
Rezultat  

Priorytet 
Promocja kultury lokalnej i historii 

Definicja wskaźnika 
Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa historycznego 

i kulturowego” rozumiany jest jako wzrost liczby odwiedzin jaki następuje 

w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, czyli 

wzrost pojawiający się w przedziale czasu pomiędzy rokiem przed 



 
rozpoczęciem realizacji projektu, a piątym rokiem po zakończeniu 

projektu. 

Metoda pomiaru 
Monitorowanie liczby odwiedzin w obiektach dziedzictwa historycznego i 

kulturowego objętych wsparciem w ramach Programu. 

Informacje na temat realizacji wskaźnika - z raportów beneficjentów 

dotyczących realizacji projektów. 

Źródła weryfikacji 
Raporty końcowe składane przez beneficjentów obejmujące postęp 

rzeczowy oraz finansowy projektu. 

Monitoring projektów. 

 

Metryka wskaźnika rezultatu 1.2. Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa naturalnego.  

Nazwa wskaźnika Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa naturalnego  

Jednostka pomiaru 
% 

Rodzaj wskaźnika 
Rezulat 

Priorytet 
Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

Definicja wskaźnika 
“Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa naturalnego” 

rozumiany jest jako wzrost liczby odwiedzin jaki następuje w wyniku 

realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu 

Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, czyli 

wzrost pojawiający się w przedziale czasu pomiędzy rokiem przed 

rozpoczęciem realizacji projektu, a piątym rokiem po zakończeniu 

projektu w obiektach związanych z dziedzictwem naturalnym. 

Metoda pomiaru 
Monitorowanie liczby odwiedzin w obiektach dziedzictwa naturalnego 

objętych wsparciem w ramach Programu. 

Informacje na temat realizacji wskaźnika – raporty beneficjentów 

z realizacji projektów. 

Źródła weryfikacji 
Raporty końcowe składane przez beneficjentów obejmujące postęp 

rzeczowy oraz finansowy projektu. 

Monitoring projektów. 

 


