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INDIKÁTORY
VÝSLEDKU
Co je změnou, které chceme
dosáhnout?

INDIKÁTORY
VÝSTUPU
Co je za prostředky programu
pořízeno/realizováno v území?

VÝKONNOSTNÍ RÁMEC

Investiční priority

Potřeby/potenciál (vyplývající se
SWOT analýzy a analýzy
programového období 2007-2013)

Specifický cíl

Specifický cíl popisuje změnu, které chceme dosáhnout.

Výsledek
(indikátor)

Aktivity

Output indikátory
(výstupu)

Každá aktivita by měla přispívat k dosažení definovaných cílů identifikovat se a měřit
v reakci na identifikované potřeby indikátorem (-y) výstupu

Indikátor výsledku je definován pro „zachycení“ alespoň části/dimenze specifického cíle
TO5
Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení
* Pozn. u TO 5 se jedná o návrh k další diskusi, bude upřesňováno i v návaznosti na další informace od oborných útvarů v oblasti krizového řízení
5 b)
Podpora investic
zaměřených na
řešení konkrétních
rizik, zajištěním
odolnosti vůči
katastrofám a
vývojem systémů
krizového řízení

SWOT analýza:
+ Rozvíjející se spolupráce složek integrovaného
záchranného systému a krizového řízení
− Opakovaný výskyt povodňových situací
s přeshraničním dopadem
− Mezery právního rámce vymezujícího
podmínky spolupráce některých složek
integrovaného záchranného systému
(zejména záchranné služby) a krizového řízení
Analýza programovacího období 2007-2013:
− Velmi omezená absorpční kapacita v jiných
oblastech, než bylo Budování a rozvoj IZS
(zejména v podobě pořízení techniky)
− Minimální absorpční kapacita v oblasti
společných řešení prevence záplav
− Hodnocení spolupráce u projektů IZS a
krizového řízení pak bylo spíše průměrné
(zejména předpoklad další spolupráce
partnerů)
− Velmi problematická byla u těchto projektů
schopnost měřit a dokazovat skutečné
výsledky prostřednictvím indikátorů
(přeshraniční využití pořízené techniky

• Investice do rozvoje
společných/propojených systémů
prevence, monitoringu a řešení rizik
(umožňující také sdílení informací,
zvýšení koordinace reakce, mapování
rizik apod.)

Zvýšení přeshraniční
akceschopnosti při
řešení krizových
situací.

Indikátor:
Úroveň přeshraniční
akceschopnosti
k řešení krizových
situací
Jednotka:
Škála

• Investiční opatření směřující ke zvýšení
schopnosti záchranných a
bezpečnostních složek efektivně
zasahovat přes hranici
• Společná odborná příprava pracovníků
záchranných/bezpečnostních složek
zaměřená na posílení přeshraniční
akceschopnosti

Indikátor:
Počet systémů se zvýšenou
mírou propojenosti
/kompatibility
Jednotka:
Počet systémů

Indikátor:
Počet podpořených jednotek
záchranných a bezpečnostních
složek a útvarů krizového
řízení
Jednotka:
Počet jednotek

Investiční priority

Potřeby/potenciál (vyplývající se
SWOT analýzy a analýzy
programového období 2007-2013)

Specifický cíl

Výsledek
(indikátor)

Aktivity

Output indikátory
(výstupu)

TO8
Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil
8b)
Podpora růstu
podporujícího
zaměstnanost
rozvojem vnitřního
potenciálu jako
součásti územní
strategie pro
konkrétní oblasti,
včetně přeměny
upadajících
průmyslových oblastí
a zlepšení
dostupnosti a rozvoje
zvláštních přírodních
a kulturních zdrojů;

SWOT analýza:
+ Vysoká koncentrace environmentálně
cenných oblastí a lokalit a vysoký stupeň
ochrany a rozmanitost přírodního a kulturního
dědictví regionu vytvářející potenciál pro další
diversifikaci forem cestovního ruchu (např.
rozvoj lázeňské turistiky)
+ Dostatečná vybavenost programového území
základní infrastrukturou cestovního ruchu
+ Hustá regionální silniční síť
− Vysoká míra nezaměstnanosti a její
dlouhodobý charakter v polské části
programového území (s výjimkou jeho
východní části) a příhraničních horských
oblastech Moravskoslezského a Olomouckého
kraje
− Nedostatečná nabídka volných pracovních
míst
− Výrazně sezónní charakter aktivit cestovního
ruchu a nízké využití existujících ubytovacích
kapacit
− Neúplná páteřní silniční síť a nedostatečné
napojení příhraničních regionů v centrální
části programového území
− Špatný technický stav regionální a lokální
dopravní infrastruktury
− Nízký počet hraničních přechodů
umožňujících přejezd nákladní dopravy
Analýza programovacího období 2007-2013:
+ Velmi vysoká absorpční kapacita (vysoký
počet projektů ochrany kulturního dědictví a
projektů podpůrné infrastruktury pro
využívání bohatství v odvětví cestovního
ruchu, i dostatek projektů nehmotné povahy)
+ V oblasti dopravní infrastruktury velmi vysoká
absorpční kapacita, avšak koncentrace takřka
výhradně do budování a modernizace silnic
− Minimální absorpční kapacita realizace
společných koncepcí a strategií v oblasti

• Zachování a obnova kulturních a
přírodních atraktivit

Indikátor:
Počet elementů kulturního
/přírodního bohatství se
zvýšenou atraktivitou
Jednotka:
Počet elementů

Návštěvnost
hromadných
ubytovacích zařízení

Zlepšení podmínek
pro zaměstnanost
využitím potenciálu
přírodních a
kulturních zdrojů
regionu

• Podpora využití nehmotného kulturního
dědictví

Jednotka:
Počet příjezdu hostů
Počet návštěvníků
infocenter v území
Jednotka:
Počet návštěvníků
infocenter

• Infrastrukturní opatření pro přeshraniční
zpřístupnění a využívání kulturního a
přírodního dědictví regionu

Indikátor:
Počet elementů infrastruktury
zpřístupňující/ zvyšující využití
přírodního a kulturního
dědictví
Jednotka:
Počet elementů
Indikátor:
Celková délka nově
postavených silnic *

Investiční priority

Potřeby/potenciál (vyplývající se
SWOT analýzy a analýzy
programového období 2007-2013)

Specifický cíl

Výsledek
(indikátor)

cestovního ruchu
− Horší schopnost identifikovat se s indikátory
výsledku u investičních opatření cest. ruchu
− Průměrná míra spolupráce opatření cest.
ruchu a podprůměrná v případě projektů
infrastruktury cest. ruchu
− Projekty ochrany a obnovy kulturního dědictví
patřily mezi nejhůře hodnocená témata
(podprůměrné výsledky spolupráce, i
schopnost deklarovat výsledky)
− Velmi nízká úroveň přeshraniční spolupráce
v oblasti řešení dopravní dostupnosti a
potřebnost realizovat tato opatření v rámci
přeshraniční spolupráce
− Nižší schopnost prokázat a kvantifikovat
dosažené výsledky v oblasti projektů na
zlepšení dopravní dostupnosti

10
investice do
vzdělávání, odborné
přípravy a školení za
účelem získávání
dovedností a

Aktivity

Jednotka:
km
Indikátor:
Celková délka
zrekonstruovaných nebo
zmodernizovaných silnic *

• Společná marketingová a propagační
opatření v oblasti využití přírodních a
kulturních zdrojů
• Studie, strategie, plány směřující
k využití přírodních a kulturních zdrojů

TO10
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
• Příprava a realizace společných kurzů,
Indikátor:

SWOT analýza:
− Nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva ve
srovnání s celorepublikovými průměry
− Vysoká nezaměstnanost u zvláště ohrožených
věkových kategorií (vč. absolventů a lidí do 24
let)

Output indikátory
(výstupu)

Zlepšení postavení
osob vstupujících na
přeshraniční trh práce

Počet
zaregistrovaných
nezaměstnaných, kteří
nikdy nebyli
zaměstnáni

výuky, studijních programů, výměn,
koordinace učebních plánů apod.

Jednotka:
Km
Indikátor:
Počet realizovaných
společných mechanismů
v oblasti přírodního a
kulturního dědictví
Jednotka:
Počet

Indikátor:
Počet účastníků společných
programů vzdělávání
a odborné přípravy na
přeshraniční podporu
zaměstnanosti mládeže,

Investiční priority
celoživotního učení:
vypracováním a
naplňováním
společných programů
vzdělávání, odborné
přípravy a školení

Potřeby/potenciál (vyplývající se
SWOT analýzy a analýzy
programového období 2007-2013)

Specifický cíl

− Pokračující či prohlubující se disproporce mezi
strukturou učebních oborů a potřebami trhu
práce

Výsledek
(indikátor)
Jednotka:
Počet osob

Analýza programovacího období 2007-2013:
+ Spolupráce při realizaci společných
vzdělávacích programů byla v součtu
prakticky nejlépe hodnoceným typem aktivit
+ Vysoká schopnost vzdělávacích projektů
demonstrovat reálné výsledky
− Hodnocení spolupráce školských zařízení
dopadlo hůře - nižší absorpční kapacitu
ovlivnilo zejména časté směřování tohoto
typu projektů do FMP
− Negativní dopad na výsledky jejich hodnocení
mělo v některých případech i zaměření
projektů, kdy neinvestiční aktivity byly jen
doplňkové k realizaci investičních částí
projektu (pak nižší míra spolupráce)
− Horší míru spolupráce, kterou tyto projekty
vykazovaly, mohl způsobovat i nepřímý
charakter spolupráce, kdy nositeli byly
obvykle jiné instituce než školy (např.
samosprávy jako jejich zřizovatelé)

Aktivity
• Opatření systémového charakteru

v oblasti vzdělávání - studie, strategie,
výměna informací a zkušeností,
vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace

• Spolupráce mezi vzdělávacími
institucemi a s institucemi na trhu práce
včetně opatření směřujících k
přizpůsobení vzdělávacích systémů
potřebám společného pohraničí,
zejména trhů práce (zahrnující též
propagaci, iniciaci nových a rozvoj
stávajících vzdělávacích
nabídek/programů/projektů)

Output indikátory
(výstupu)
vzdělávacích příležitostí,
vysokoškolského vzdělání a
odborné přípravy*
Jednotka:
Počet osob
Indikátor:
Počet realizovaných
společných
mechanismů v oblasti
vzdělávání
Jednotka:
Počet mechanismů

• Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci
školského systému

TO11
Podpora institucionální kapacity a vybudování účinné veřejné správy
11
Posilování
institucionální
kapacity orgánů
veřejné
správy a
zúčastněných
subjektů a účinné
veřejné správy:
podporou právní a
správní spolupráce a
spolupráce mezi

SWOT analýza:
+ Příznivější věková struktura obyvatelstva
v porovnání s EU27
+ Rozvíjející se spolupráce směřující ke sdílení
pracovního trhu a vyrovnávání podmínek na
něm
+ Prohlubující se přeshraniční hospodářská
spolupráce podnikatelů a podniků a existence
podpůrných struktur pro podnikatele
+ Široký záběr a dlouhá tradice přeshraniční
spolupráce na různých úrovních a v různých
oblastech

Indikátor 1:

Zvýšení intenzity
spolupráce institucí a
komunit v
příhraničním regionu

Úroveň spolupráce
institucí na českopolském pohraničí
Jednotka:
škála
Indikátor 2:
Vnímání vzájemného

• Posilování integrace na lokální úrovni,
spolupráce občanské společnosti a
institucí a další aktivity přispívající ke
zvýšení spolupráce a kohezi na lokální
úrovni
• Rozvoj a realizace spolupráce institucí
veřejné správy, (společná realizace
studií, koncepcí, produktů, výměna
informací a potřebných znalostí)
• Vytváření a rozvoj přeshraničních
kooperačních sítí, včetně spolupráce

Indikátor:
Počet partnerů zapojených do
společných aktivit
Jednotka:
Počet partnerů

Investiční priority
občany a institucemi.

Potřeby/potenciál (vyplývající se
SWOT analýzy a analýzy
programového období 2007-2013)
+ Vysoký potenciál pro prohloubení spolupráce
místních komunit
+ euroregiony po celé délce hranice
− Pokračující migrace obyvatel z program.
území
− negativní jevy na trhu práce (nezaměstnanost
a její struktura apod.)
− Rozdíly v uspořádání, fungování a financování
veřejné správy na regionální úrovni v ČR a PL
− Mezery právního rámce vymezujícího
podmínky spolupráce některých složek
integrovaného záchranného systému
(zejména záchranné služby) a krizového řízení

Specifický cíl

Výsledek
(indikátor)
soužití a spolupráce
komunit
v příhraničním regionu
Jednotka:
škála

Aktivity
NNO
Příklady:
¬

realizace spolupráce samospráv a
komunit v oblastech jako je
spolupráce mládeže, aktivity
zaměřené na mládež (včetně
osvětových aktivit), společenskokulturní aktivity přispívající ke
vzájemnému poznání a porozumění
apod.

¬

kooperační aktivity směřující
k upevňování společné identity;

¬

společné akce a setkání záchranných
složek a složek krizového řízení,
včetně realizace osvěty a vzdělávání

Output indikátory
(výstupu)

Investiční priority

Potřeby/potenciál (vyplývající se
SWOT analýzy a analýzy
programového období 2007-2013)
Analýza programovacího období 2007-2013:
+ Vysoká absorpční kapacita v oblasti projektů
people to people (vzhledem k velkému počtu
mikroprojektů)
+ Podstatou projektů byla existující funkční
partnerství, díky čemuž projekty realizovaly
potenciál dosahování synergií a
multiplikačních efektů
+ Velmi dobře hodnoceny jak projekty
zaměřené na komunitní spolupráci (spolky,
volnočasové aktivity apod.) tak i projekty
poskytovatelů veřejných služeb a NNO
− V oblasti volnočasových aktivit a kultury byly
lépe hodnoceny projekty neinvestiční
− Spolupráce institucí veřejné správy v rámci
projektů směřujících do systémových opatření
správy dopadly špatně
− Hodnocení spolupráce u projektů IZS pak bylo
průměrné (zvláště v kontextu rozvoje a
udržitelnosti partnerství)
− Velmi problematická byla u těchto projektů
schopnost měřit a dokazovat skutečné
výsledky prostřednictvím indikátorů
(přeshraniční využití pořízené techniky
− Minimální absorpční kapacita, vč. aktivit typu
„Příprava společných programů, studií a
strategií v oblasti infrastruktury životního
prostředí“

Specifický cíl

Výsledek
(indikátor)

Aktivity
veřejnosti v oblasti krizového řízení
¬

Systémové a koncepční aktivity
v různých oblastech veřejného zájmu
(studie, výzkumy, společné programy
apod.)

¬

společné plánování rozvoje dopravní
sítě a koordinace investic do silniční
infrastruktury

¬

spolupráce v oblasti ochrany přírody
a krajiny (společné programy
ochrany, osvěty i vzdělávání obyvatel
apod.)

¬

spolupráce v oblasti územního
plánování a využití území

¬

realizace společných aktivit v oblasti
veřejných služeb celospolečenského
významu

¬

Output indikátory
(výstupu)

