METODOLOGIJA OPREDELITVE KAZALNIKOV
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška
1. Programski kazalniki neposrednih učinkov
Prispevek projektov k programskim kazalnikom neposrednih učinkov spremljajo projekti glede na
ciljne vrednosti opredeljene v prijavnici. Napredek v doseganju posameznih kazalnikov projekti
poročajo v okviru skupnih poročil o napredku. Izrazito odstopanje od načrtovanih ciljnih vrednosti
projekta lahko vodi tudi v finančne popravke, zato je potrebno ciljne vrednosti v prijavnici realno in
skrbno načrtovati. Projekti si lahko glede na svojo vsebino opredelijo svojo metodologijo merjenja in
dokazovanja kazalnikov, ki pa naj bo skladna z metodologijo spremljanja programskih kazalnikov.
1.1.Prednostna naložba 6c
ID

Kazalnik

Merska enota

Metoda merjenja

CO09

povečanje
pričakovanega števila
obiskov podprtih
spomenikov naravne in
kulturne dediščine ter
znamenitosti

obiski/leto

Ciljna vrednost predstavlja za koliko se je v zadnjem letu
izvajanja projekta na območju v projektu podprtih
spomenikov in znamenitosti naravne in kulturne dediščine
povečalo število obiskovalcev. Kot izhodiščno vrednost se
šteje število obiskov znamenitosti ali dediščine v obdobju
12-ih mesecev pred začetkom projekta.
Podprti spomeniki naravne in kulturne dediščine ter
znamenitosti so tisti spomeniki naravne in kulturne
dediščine ter znamenitosti, ki so predmet projektnih
aktivnosti in podpore ESRR.

6c-1

6c-2

Investicije manjšega
obsega v infrastrukturo
za obiskovalce in v
ohranjanje naravne in
kulturne dediščine

Število

Razvoj novih ali
izboljšanih čezmejnih
trajnostnih turističnih
proizvodov in destinacij,
ki vključujejo naravno in

Število

Ciljno vrednost predstavlja število lokacij, na katerih so
bile izvedene investicije manjšega obsega.
Investicije manjšega obsega vključujejo dejavnosti
ohranjanja dediščine, kot je obnova tradicionalnih
etnografskih stavb za potrebe lokalnih muzejev, učnih
poti, arheoloških parkov, ... medtem ko investicije
manjšega obsega v infrastrukturo obiskovalcev vključujejo
centre za obiskovalce, centre proizvodnje domače obrti in
razstavne prostore, kolesarske steze in najem koles,
parkirišča, prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami,
dostopne poti do območij dediščine,...
Integriran čezmejni trajnostni turistični proizvod pomeni
niz znamenitosti/storitev/namestitev/prevozov/ prireditev
dediščine, ki imajo obliko čezmejnih tur, itenerarijev, poti,
ponudbe, paketov..., bodisi fizično (na podlagi fizične
intrastrukture) ali konceptualno (povezovanje
krajev/destinacij/znamenitosti/ doživetij) in ki jih povezuje

ID

Kazalnik

Merska enota

kulturno dediščino

Metoda merjenja

skupna vsebina, značilnost ali tema. Vsak element
turističnega proizvoda je pripravljen na način, da
zadovoljuje potrebe turistov/ obiskovalcev in zagotavlja
kakovostno izkušnjo. Proizvod mora zajemati ali biti razvit
v obeh državah in spodbujati konkreten (ne splošen)
čezmejni proizvod, ki ima mednarodni tržni potencial. (vir:
http://lokatourconsultant.blogspot.com/2013/04/tourismproduct-definition.html in drugi dokumenti EK o
tranostnem turizmu). Čezmejna turistična destinacija je
eno/ poenoteno čezmejno ozemlje, na katerem se trži ali
se trži kot kraj za obisk turistov (vir:
http://media.unwto.org/en/content/understandingtourism-basic-glossary). Proizvod ali destinacija se šteje
kot nov, če še ni obstajal na trgu pred predlogom projekta.
V tem primeru je razvoj proizvoda ali destinacije eden
izmed projektnih aktivnosti. Obstoječi proizvod ali
destinacija pa se smatra kot izboljšan, kadar je bistveno
spremenjen ali nadgrajen v smislu partnerjev, kvalitete,
razlage, obsega, ozemlja ali trženja in njegovega položaja
na trgu.

6c-3

Osebe, vključene v
aktivnostih izboljšanja
zmogljivosti

Število

Število oseb katerih zmogljivosti so izboljšane zaradi
usposabljanj, mentorstva, aktivnosti ozaveščanja,
izmenjave dobrih praks, razvite literature ali podobnih
projektnih aktivnosti.

CO01

število podjetij, ki
prejmejo podporo

Podjetja

CO02

število podjetij, ki
prejmejo nepovratna
sredstva

Podjetja

Število podjetij, prejemnikov sredstev ESRR. Pri obeh
indikatorjih se tako navaja število projektnih partnerjev, ki
so podjetja. Ciljni vrednosti obeh kazalnikov se morata
ujemati, saj se vsa sredstva dodeljena projektnim
partnerjem v projektih programa Interreg Slovenija –
Hrvaška, štejejo kot »podpora« in so »nepovratna«.

1.2.Prednostna naložba 6d
ID

Kazalnik

Merska enota

Metoda merjenja

CO23

Površina habitatov,
podprtih za doseganje
boljšega stanja
ohranjenosti

Hektarji (ha)

Površina obnovljenih ali novo ustvarjenih območij,
namenjenih za izboljšanje stanja ohranjenosti ogroženih
vrst. Projekt se lahko izvede tako znotraj kot zunaj
območja Natura 2000 in je sposoben izboljšati stanje
ohranjenosti ciljnih vrst, habitatov ali ekosistemov za
biotsko raznovrstnost in oskrbovanje z ekosistemskimi
storitvami (vir: Smernice za spremljanje in vrednotenje,
ESRR in Kohezijski sklad, Koncepti in priporočila, Evropska
Komisija, Marec 2014).

ID

Kazalnik

Merska enota

Metoda merjenja

6d-1

Izvedeni praktični
demonstracijski ukrepi v
naravi v podporo biotski
raznovrstnosti

Število

Število v projektih izvedenih praktičnih demonstracijskih
ukrepov v naravi v podporo biotski raznovrstnosti (vezano
na točko 4. pri prednostni naložbi 6d v poglavju 2.A.2.6.1.
Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena
podpora v Programu sodelovanja V-A Interreg Slovenija –
Hrvaška)

6d-2

Izvedba skupnih študij
in orodij za ocenjevanje
in spodbujanje
ekosistemskih storitev

Število

Število skupnih študij in orodij za ocenjevanje in
spodbujanje ekosistemskih storitev (vezano na točko 5. pri
prednostni naložbi 6d v poglavju 2.A.2.6.1. Opis vrste in
primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora v
Programu sodelovanja V-A Interreg Slovenija – Hrvaška)

6d-3

Osebe z izboljšanimi
praktičnimi znanji in
sposobnostmi za
izvajanje ukrepov
ohranjanja biotske
raznovrstnosti in
vrednotenja
ekosistemskih storitev

Število

Število oseb z izboljšanimi praktičnimi znanji in
sposobnostmi, ki so rezultat praktičnih usposabljanj,
aktivnosti ozaveščanja in drugih podobnih projektnih
aktivnosti.

1.3.Prednostna naložba 11
ID

Kazalnik

Merska enota

Metoda merjenja

11-1

Institucije, ki sodelujejo v
čezmejni strukturi

Število

Število institucij in organizacij, vključenih v čezmejno
strukturo, ki bo vzpostavljena v projektu in bo vodila
do povečane zmogljivosti za razvoj in zagotavljanje
določene javne storitve ali programa. Znotraj vsakega
projekta se predvideva ustanovitev čezmejne strukture,
ki naj predvidoma vključuje vsaj 3 institucije.

11-2

Osebe, ki predstavljajo
institucije in deležnike iz
programskega območja z
izboljšanimi spretnostmi
in kompetencami pri
zagotavljanju čezmejnih
storitev

Število

Število oseb z izboljšanimi spretnostmi in
kompetencami pri dobavi čezmejnih storitev.

2. Programski kazalniki rezultatov
Programske kazalnike rezultatov spremlja le program, projekti v prijavnici opišejo, kako k njim
prispevajo.
2.1.Prednostna naložba 6c
ID

Kazalnik

Merska
enota

Metoda merjenja

Vir

6cRI

Obiskovalci območij
kulturne in naravne
dediščine v
programskem
območju

Število

Vrednost se izračuna kot vsota vrednosti izračunane posebej
za muzeje/galerije in za varovana območja.

SI: Statistični urad
republike
Slovenije,
Skupnost
naravnih parkov
Slovenije

Za muzeje in galerije je upoštevano število uradno poročanih
in zabeleženih obiskovalcev.
Za zavarovana območja je vrednost izračunana glede na
obiske zabeležene preko prodaje vstopnic ali preko št.
udeležencev vodenih obiskov po zavarovanem območju.
Vključeni so naslednji regionalni in nacionalni parki, ki se
nahajajo na programskem območju: Slovenija - Kozjanski
regijski park, Logarska dolina, Regijski park Škocjanske jame,
Naravni rezervat Škocjanski zatok, Krajinski park Sečoveljske
soline, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Kolpa,
Notranjski park, Krajinski park Ljubljansko barje in Krajinski
park Goričko; Hrvaška - NP Brijuni, NP Risnjak, PP Učka, PP
Žumberak – Samoborsko gorje, PP Medvedica, Čezmejni
biosferni rezervat Mura-Drava-Danube.

HR: Muzejski
dokumentacijski
center
Javne ustanove za
upravljanje
zavarovanih
območij

2.2.Prednostna naložba 6d
ID

Kazalnik

6dRI1 Povprečna stopnja
ohranjenosti
habitatnih tipov in
vrst na območjih
Natura 2000 v
programskem
območju - vrste

Merska
enota

Metoda merjenja

Vir

Število

Pri izračunu vrednosti se upošteva naslednje:

SI: Zavod RS za
varstvo narave

- upoštevana so vsa območja Nature 2000 v programskem
območju in vse vrste na teh območjih

HR: Državni zavod
za zaštitu prirode

- vrste so razvrščene v skupine glede na njihovo stopnjo
ohranjenosti1 (A-izjemno, B-dobro in C-povprečna ali
zmanjšana ohranjenost), nato pa so vrstam glede na stopnjo
ohranjenosti dodeljene točke (A- 3 točke, B-2 točki in C-1
točka)

SI: Zavod RS za
varstvo narave
HR: Državni zavod
za zaštitu prirode

- točke se seštejejo za vse vrste in delijo s številom vseh vrst,

1 ODLOČBA KOMISIJE z dne 18. decembra 1996 o obliki informacij za predlagana območja Nature 2000 (97/266/ES)

tako dobimo povprečno stopnjo ohranjenosti
6dRI2 Povprečna stopnja
ohranjenosti
habitatnih tipov in
vrst na območjih
Natura 2000 v
programskem
območju-habitatni
tipi

Število

Pri izračunu vrednosti se upošteva naslednje:
- upoštevana so vsa območja Nature 2000 v programskem
območju in vsi habitatni tipi na teh območjih
- območja in pripadajoči habitatni tipi so razvrščeni v
skupine glede na njihovo stopnjo ohranjenosti (A-odlično, Bdobro in C-povprečna ali zmanjšana ohranjenost), nato pa so
območjem in habitatnim tipom glede na stopnjo
ohranjenosti dodeljene točke (A- 3 točke, B-2 točki in C-1
točka)
- točke se seštejejo za vsa območja in pripadajoče habitatne
tipe in delijo s številom vseh območij in pripadajočih
habitatnih tipov, tako dobimo povprečno stopnjo
ohranjenosti

2.3.Prednostna naložba 11
ID

Kazalnik

Merska
enota

Metoda merjenja

Vir

11RI

Raven kakovosti
sodelovanja na
področju storitev
zdravstva, socialnega
varstva, varnosti in
mobilnosti v
programskem
območju

Povpreč
na ocena
od 0 do
5

Vrednost se opredeli na podlagi spletne ankete med
potencialnimi upravičenci tretje prednostne osi (POs3).

Anketa med
potencialnimi
upravičenci POs3

Ravni kakovosti sodelovanja:
1. Neobstoječe (ni kontaktov, ni storitev)
2. Šibko (redki kontakti z 1 institucijo)
3. Sprejemljivo (občasne aktivnosti z enim ali dvema
čezmejnima partnerjema)
4. Dobro (skupni projekti z enim ali več partnerji)
5. Zelo dobro (formalizirana partnerstva , redne
aktivnosti in storitve)

