Příloha 5 - Bilaterální indikátory
Bilaterální výstup 1
Indikátor výstupu

1

Počet projektů realizovaných
v partnerství s partnerem
z donorského státu

Spolupráce mezi subjekty z donorských a přijímajících států podpořena
Měsíc/rok
Předpokládaný
Jednotka
Počáteční
stanovení
Cílová
měsíc/rok
indikátoru
hodnota
počáteční
hodnota
naplnění
hodnoty
počet

Zdroj ověření
právní akt o přidělení finančních
prostředků / partnerská smlouva

0

Definice indikátoru

Jedná se o každý projekt realizovaný v partnerství s jedním nebo více partnery z donorského státu.

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Každý projekt je započten pouze jednou po podpisu právního aktu o přidělení finančních prostředků.
Údaje shromažďuje Zprostředkovatel programu na základě počtu vydaných právních aktů o přidělení finančních
prostředků projektům realizovaným v partnerství. Zprostředkovatel programu je povinen shromažďovat a evidovat
údaje o počtu projektů v dělení podle země původu partnera (Norsko / Island / Lichtenštejnsko).

Uplatnění indikátoru ve výzvě
(je-li pro projekt relevantní)

HROVA2 - Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti

Indikátor výstupu

2

Počet školení
spoluorganizovaných konečným
příjemcem a partnerem
z donorského státu

Definice indikátoru
Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

počet

0

Měsíc/rok
stanovení
počáteční
hodnoty

Cílová
hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření

prezenční listiny / certifikáty /
potvrzení účasti

Jedná se o školení (např. workshop, seminář, kurz, jinou vzdělávací aktivitu) spoluorganizované konečným
příjemcem a jeho partnerem/partnery z donorského státu (tj. s aktivní účastí obou partnerů minimálně na přípravě
školení).
Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech školení, které jsou
spoluorganizované konečným příjemcem a jeho partnerem. K jejímu naplnění dojde po ukončení realizace školení
s určenou časovou dotací a pro určený počet účastníků. Počítají se jednotlivá ukončená školení i v případě jejich
opakování.
1

Údaje shromažďuje konečný příjemce projektu a pravidelně vykazuje Zprostředkovateli programu v rámci
průběžných monitorovacích zpráv.
Uplatnění indikátoru ve výzvě
(je-li pro projekt relevantní)

HROVA2 - Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti

2

