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Wersja nr 4 

Wykaz wska źników mikroprojektu  
 Nazwa wska źnika  Jednostka 

miary 
Komentarz  

1 Ilość imprez kulturalnych/sportowych/edukacyjnych  Liczba Przy wprowadzeniu któregokolwiek z 
tych wska źników typu 
„imprez/przedsi ęwzięć“, powinno si ę 
automatycznie okre ślić wymóg co do 
wypełnienia jednego z poni ższych, na 
żółto zakre ślonych, wska źników typu 
„liczba uczestników“ – dla projektu typu 
„imprez/przedsi ęwzięć“ nie mo żna bez 
podania liczby uczestników oceni ć np. 
gospodarno ści wydatków, stopnia 
oddziaływania, wielko ści grupy 
docelowej, ogólnego znaczenia projektu, 
itp.  

2 Ilość konferencji/seminariów/warsztatów  Liczba 

3 Ilość działań w dziedzinie środowiska  Liczba 

4 Ilość działań marketingowych/promocyjnych  Liczba 

5 Ilość działań w dziedzinie turystyki  Liczba 

6 Ilość osób uczestniczących  Liczba osób Patrz komentarz do wska źników nr 1 – 5  

7 Nowe/zrewitalizowane tereny zielone/akweny wodne  powierzchnia w 
m 

kwadratowych 

 

8 Nowe/zmodernizowane obiekty w zakresie turystyki 
transgranicznej  

powierzchnia w 
m 

kwadratowych 

 

9 Nowe/zmodernizowane obiekty w zakresie turystyki 
transgranicznej  

Liczba  

10 Nowa i/zmodernizowana powierzchnia obiektów 
edukacyjnych/społecznych/kultur  

powierzchnia w 
m 

kwadratowych 

 

11 Długość infrastruktury technicznej niezbędnej do 
funkcjonowania obiektów ws  

Ilość metrów  

12 Zakup wyposażenia/materiałów/maszyn/technologii  Liczba  

13 Ilość udostępnionych/zrekonstruowanych atrakcji 
turystycznych  

Liczba  

14 Długość oznakowania ścieżek 
turystycznych/rowerowych/jeździeckich  

Ilość metrów  

15 Ilość infrastruktury towarzyszącej  Liczba  

16 Ilość wydanych materiałów w formie 
drukowanej/elektronicznej  

Liczba np. przewodnik turystyczny, folder, publikacja, 
mapa, płyta DVD itp. 

17 Ilość stworzonych/udoskonalonych systemów 
informacyjnych/systemów bezpieczeństwa 

Liczba np. strony internetowe, system informacji 
turystycznej, kamery online itp. 

18 Ilość utworzonych miejsc pracy  Liczba  

19 Ilość uczestniczących instytucji  Liczba  

20 Ilość nowych produktów/usług turystycznych  Liczba  

21 Ilość polsko-czeskich programów nauczania  Liczba  

22 Nowe/zrewitalizowane tereny zielone/akweny wodne  Liczba  

23 Ilość opracowań/strategii/planów/dokumentacji 
projektowych dla przedsięwzięć  

Liczba  

24 Ilość zbudowanych/zrekonstruowanych mostów/kładek 
przygranicznych  

Liczba  

25 Długość nowych/zmodernizowanych dróg/ścieżek dla 
pieszych/rowerowych/jeździ 

Ilość metrów  

 



 
 

Komentarz do wska źników  
 

 
Wskaźniki na etapie przygotowania wniosku projektowego  
 
Wskaźniki i ich wartość określa sam Wnioskodawca na etapie przygotowania mikroprojektu. Wskaźniki pozwalają 
m.in. określić czy został osiągnięty cel mikroprojektu. Wskaźniki wprowadza się w aplikacji Benefit7 w pozycji 
„Wartości wskaźników”. Wnioskodawca wybiera z listy oferowanych wskaźników jeden lub kilka wskaźników, należy 
wpisać ich wartości początkowe oraz wartości planowane. Jednostka miary jest wczytywana automatycznie i nie ma 
możliwości jej zmiany. 
Wartości planowane – to te, które już aktualnie odbywają się /są u wnioskodawcy, a planowane to te, które chce się 
wykonać. Wielkość wskaźnika rozliczanego będzie różnicą pomiędzy wartościami początkowymi a planowanymi.  
 
Przykład - Wnioskodawca wybiera: 
Ilość stworzonych miejsc pracy : wartość początkowa 5, wartość planowana 10 – tzn. że w ramach mikroprojekt 
powstanie 5 nowych miejsc pracy, i z tej wartości Mikrobeneficjent będzie rozliczany. 
 
W większości przypadków wartości początkowe wynoszą „0”. 
 
Jeżeli z jakiegoś powodu nie można wybrać wskaźnika z listy, należy zaznaczyć odpowiednie pole, po czym 
obowiązkowo wypełnić komentarz oraz uzasadnić, dlaczego nie można wybrać wskaźnika i dlaczego Wnioskodawca 
sam zdefiniował swój wskaźnik. 
 
 
Wskaźniki przy kontroli kwalifikowalno ści mikroprojektu (pkt. 12 Kryterium oceny kwalifiko walno ści)  
 
Przy kontroli wymogów kwalifikowalności mikroprojektu dokonywanej przez Euroregion jednym z kryteriów jest 
ocena, czy zaplanowane wskaźniki mikroprojektu i ich wartości odpowiadają planowanym działaniom mikroprojektu. 
 
Przykład : kontrola ta będzie polegała np. na wstępnym określeniu, czy jeżeli Wnioskodawca zaplanował, że w 
ramach mikroprojektu odbędą się dwa wspólne spotkanie partnerów polskich i czeskich, w których weźmie udział 
łącznie 100 osób, czy we wskaźnikach zaplanowano np.: 

- Ilość imprez kulturalnych/sportowych/edukacyjnych – 2 szt. , 
- Liczba uczestniczących osób – 100 osób 

 
 
Wskaźniki przy ocenie mikroprojektu przez Panel Ekspertów (pkt. 6 Karty Oceny )  
 
Przy ocenie mikroprojektu przez Panel Ekspertów na podstawie „Karty oceny” – zał. Nr 13 do Wytycznych dla 
Wnioskodawców w pkt. 6 „Jasna i prawidłowa kwantyfikacja efektów projektu” Eksperci będą dokonywać oceny 
wskaźników między innymi pod względem jasność i prawidłowość zakwalifikowanych wskaźników w stosunku do 
celów  
i działań mikroprojektu. Mogą również dokonywać oceny, czy koszty zaplanowane na poszczególne działania są 
adekwatne do np. ilości osób uczestniczących w działaniu. Ocena tego kryterium wynosi od 1 do 5 punktów. 
 
 
Wykonanie wska źników - sankcje  
 
Wykonanie wskaźników na poziomie mikroprojektu będzie sprawdzane przy rozliczaniu mikroprojektu przez 
Euroregion. Poziom wykonania wskaźników Beneficjent Mikroprojektu będzie szczegółowo opisywał w Raporcie 
końcowym z realizacji mikroprojektu. 
 
Niewykonanie zaplanowany wskaźników będzie skutkowało zgodnie z Art. 8 Umowy o finansowanie mikroprojekt 
następującymi sankcjami: 
 

1) w przypadku nie dotrzymania wartości wskaźników na poziomie mikroprojektu wymienionych we Wniosku  
o dofinansowanie lub następnie zmienionych decyzją EKS lub Euroregionu: 

 

a) o mniej ni ż 15% dofinansowanie nie b ędzie zmniejszane, 

b) o 15% do 30 % dofinansowanie zostanie zmniejszon e o 50% całkowitej warto ści 

dofinansowania, 

c) o ponad 30 % dofinansowanie zostanie zmniejszone w pełnej jego wysoko ści;  


