
 

1 

ТЦ СПАДЩИНА - Метрики індикаторів продуктів та результатів 

Індикатори продукту 

Метрика індикатора продукту. 1.1. Кількість покращених об’єктів культурної та історичної 

спадщини як прямий результат підтримки Програми (ЄІС/ ТКС 7). 

Назва індикатора 
Кількість покращених об’єктів культурної та історичної спадщини як 

прямий результат підтримки Програми 

Одиниця виміру Кількість об’єктів культурної та історичної спадщини 

Тип індикатора Продукт 

Пріоритет Промоція місцевої культури та історії 

Визначення 

індикатора 

«Кількість об’єктів культурної та історичної спадщини, удосконалених 

завдяки безпосередній підтримці Програми транскордонного 

співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-2020. До них 

відноситься благоустрій територій, в тому числі будівель, просторів, 

ділянок та структур, витвори мистецтва, такі як скульптури та 

картини, нові надбання для колекцій, музеїв і т.п. Такі поліпшення 

повинні мати тривалий характер.» 

Метод виміру 
Підсумкові звіти бенефіціарів, які включають в себе описову та 

фінансову інформацію щодо прогресу реалізації проекту. 

Джерела перевірки 
Моніторинг проектів. Щоквартальна інформація щодо виконання 

Програми. 

 

Метрика індикатора продукту 1.1. Кількість транскордонних культурних заходів, організованих 

за підтримки ЄІС (ЄІС/ ТКС 8). 

Назва індикатора 
Кількість транскордонних культурних заходів, організованих за 

підтримки ЄІС 

Одиниця виміру Кількість культурних заходів 

Тип індикатора Продукт 

Пріоритет Промоція місцевої культури та історії 

Визначення 

індикатора 

«Кількість транскордонних культурних заходів, фестивалів, конгресів, 

присвячених охороні культурної спадщини і т.п., пов’язаних, 

наприклад, з музикою, театром, іншими видам мистецтва, місцевим 

фольклором і т.п.» 

«Транскордонний захід: захід за участю представників з щонайменше 

двох країн, які беруть участь в Програмі. Учасниками можуть бути як і 

організатори, так і глядачі». 

Метод виміру 
Підсумкові звіти бенефіціарів, які включають в себе описову та 

фінансову інформацію щодо прогресу реалізації проекту. 

Джерела перевірки 
Моніторинг проектів. Щоквартальна інформація щодо виконання 

Програми. 



 

2 

  

Метрика індикатора продукту 1.2. Кількість транскордонних заходів, організованих за 

підтримки Програми. 

Назва індикатора 
Кількість транскордонних заходів, організованих за підтримки 

програми 

Одиниця виміру Кількість заходів  

Тип індикатора Продукт 

Пріоритет Промоція і збереження природної спадщини 

Визначення 

індикатора 

Кількість спільно організованих в рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-2020 культурних 

заходів, навчальних зустрічей, конгресів з охорони природної 

спадщини та інших заходів, метою яких є зміцнення та подальший 

розвиток сусідської співпраці в рамках промоції та охорони пам’яток 

природи, геологічного та фізико-географічного надбання, а також 

окремих природних зон на прикордонній території, що мають 

винятково важливу цінність. 

«Транскордонний захід:  захід за участю представників з щонайменше 

двох країн, які беруть участь в Програмі. Учасниками можуть бути як 

організатори, так і глядачі». 

Метод виміру 
Підсумкові звіти бенефіціарів, які включають в себе описову та 

фінансову інформацію щодо прогресу реалізації проекту. 

Джерела перевірки 
Моніторинг проектів. Щоквартальна інформація щодо виконання 

Програми. 

 

Метрика індикатора продукту 1.2. Кількість природних об’єктів, промоцію та/або збереження 

яких було забезпечено завдяки прямій підтримці Програми  

Назва індикатора 
Кількість природніх об’єктів, промоцію та/або збереження яких 

було забезпечено завдяки прямій підтримці Програми. 

Одиниця виміру Кількість природних об’єктів 

Тип індикатора Продукт 

Пріоритет Промоція і збереження природної спадщини 

Визначення 

індикатора 

«Кількість об'єктів природної спадщини, в тому числі унікальних 

зразків живої або неживої природи, рідкісних видів рослин та тварин, 

що знаходяться під загрозою зникнення, а також територій, що мають 

високу значимість для збереження природи, і також естетичну та/або 

наукову цінність, для яких було забезпечено промоцію та/або 

додаткові заходи з охорони в рамках прямої підтримки Програми 

транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-

2020. 

Метод виміру 
Підсумкові звіти бенефіціарів, які включають в себе описову та 

фінансову інформацію щодо прогресу реалізації проекту. 
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Джерела перевірки 
Моніторинг проектів. Щоквартальна інформація щодо виконання 

Програми. 

 

Метрика індикатора продукту 1.2. Кількість осіб, що беруть участь в проектах та заходах, що 

підвищують рівень свідомості, сприяючих збереженню природної спадщини. 

Назва індикатора 

Кількість осіб, що беруть участь в проектах та заходах, що 

підвищують рівень свідомості, сприяючих збереженню природної 

спадщини  

Одиниця виміру Кількість осіб 

Тип індикатора Продукт 

Пріоритет Промоція і збереження природної спадщини 

Визначення 

індикатора 

Кількість учасників спільно організованих в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-

2020 культурних заходів, навчальних зустрічей, конгресів з охорони 

природної спадщини та інших заходів, метою яких є зміцнення та 

подальший розвиток сусідської співпраці в рамках промоції та 

охорони пам’яток природи, геологічного та фізико-географічного 

надбання, а також окремих природних зон на прикордонній 

території, що мають винятково важливу цінність. 

«Транскордонний захід:  захід за участю представників з щонайменше 

двох країн, які беруть участь в Програмі. Учасниками можуть бути як 

організатори, так і глядачі». 

Метод виміру 
Підсумкові звіти бенефіціарів, які включають в себе описову та 

фінансову інформацію щодо прогресу реалізації проекту. 

Джерела перевірки 
Моніторинг проектів. Щоквартальна інформація щодо виконання 

Програми. 

 

Індикатори результатів 

Цільові значення показників результату повинні бути досягнуті протягом періоду стійкості 

проекту, тобто протягом не більше п'яти років з моменту його завершення, відповідно до дати, 

зазначеної в грантовому контракті. 

Метрика індикатора результату 1.1. Збільшення кількості відвідувачів об’єктів історичної та 

культурної спадщини. 

Назва індикатора 
Збільшення кількості відвідувачів об’єктів історичної та культурної 

спадщини.  

Одиниця виміру % 

Тип індикатора Результат  

Пріоритет Промоція місцевої культури та історії 

Визначення 
Під «збільшенням кількості відвідувачів об’єктів історичної та 

культурної спадщини» розуміється зростання числа відвідувань, що 
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індикатора відбувається в результаті реалізації проекту співфінансованого з 

коштів  Програми транскордонного співробітництва Польща - 

Білорусь - Україна 2014-2020, а саме збільшення, яке відбулось в 

період між роком до початку реалізації проекту та п'ятим роком після 

закінчення реалізації проекту.  

Методика виміру 

Моніторинг кількості відвідувань об’єктів історичної та культурної 

спадщини, підтриманих в рамках Програми. Інформація про 

реалізацію індикатора - звіти бенефіціарів, які стосуються реалізації 

проектів. 

 

Джерела перевірки 

Підсумкові звіти бенефіціарів, які включають в себе описову та 

фінансову інформацію щодо прогресу реалізації проекту. 

Моніторинг проектів. 

 

Метрика індикатора результату 1.2. Збільшення кількості відвідувачів об'єктів природної 

спадщини.  

Назва індикатора Збільшення кількості відвідувачів об'єктів природної спадщини. 

Одиниця виміру % 

Тип індикатора Результат  

Пріоритет Промоція і збереження природної спадщини 

Визначення 

індикатора 

«Збільшення кількості відвідувачів об'єктів природної спадщини» 

визначається як зростання кількості відвідувань, що відбувається в 

результаті реалізації проекту співфінансованого з коштів  Програми 

транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-

2020, а саме збільшення, яке відбулось в період між роком до 

початку реалізації проекту та п'ятим роком після закінчення реалізації 

проекту на об'єктах, пов'язаних з природною спадщиною. 

Методика виміру 

Моніторинг кількості відвідування об’єктів історичної та культурної 

спадщини, підтриманих в рамках Програми. Інформація про 

реалізацію індикатора - звіти бенефіціарів, які стосуються реалізації 

проектів.  

Джерела перевірки 

Підсумкові звіти бенефіціарів, які включають в себе описову та 

фінансову інформацію щодо прогресу реалізації проекту. 

Моніторинг проектів. 

 


