Príloha č. 4 k Príručke pre bilaterálny fond

Zoznam indikátorov
Nasledujúca časť obsahuje čiastočný zoznam indikátorov, vrátane ich opisu a zdrojov pre
overenie, ktoré sa používajú vo výzvach vyhlásených v rámci bilaterálneho fondu. Dokument
poskytuje stručný opis bilaterálnych indikátorov a detaily k štandardným, najčastejšie
používaným typom indikátorov v rámci výzvy a cestovných grantov financovaných
z bilaterálneho fondu.
1. Bilaterálne indikátory

Čo je to?

Typy indikátorov

Čo je to „cieľ“?

Zdroj pre overenie

Požadovaný počet
štandardných
indikátorov (povinné)

Indikátory aktivity
(nepovinné)

Bilaterálne indikátory sú nástroje, ktoré pomáhajú merať pokrok pri
dosahovaní cieľov v rámci realizovanej bilaterálnej iniciatívy a slúžia tiež
ako prehľadný, kumulovaný zdroj podpory bilaterálnych vzťahov v rámci
Fondu.
 Štandardné (povinné) indikátory
 Indikátory aktivity (nepovinné)
Žiadateľ je povinný stanoviť cieľovú hodnotu zvoleného indikátora, t.j.
počet/ množstvo, aké plánuje dosiahnuť. Cieľová hodnota bude uvedená
v Zmluve a Žiadateľ/ Prijímateľ bude povinný dosiahnuť túto hodnotu
počas realizácie iniciatívy.
Uviesť opis ako (prostredníctvom akých prostriedkov) budú poskytované
informácie o dosahovaní cieľovej hodnoty. Je nevyhnutné špecifikovať
príslušné dokumenty, ktoré NKB/SP umožnia overiť dosahovanie
stanovenej hodnoty indikátora. Povinná dokumentácia je uvedená taktiež
v tabuľke nižšie.
 Žiadateľ v rámci Výzvy bude vyberať minimálne 3 štandardné
indikátory, ktoré sú relevantné pre danú iniciatívu.
 Žiadateľ v rámci Cestovných grantov bude vyberať minimálne 2
štandardné indikátory, ktoré sú relevantné pre danú iniciatívu.
Žiadateľ môže stanoviť svoje vlastné indikátory iniciatív. Počet
nepovinných indikátorov nie je určený, ale odporúča sa stanoviť
maximálne 2. Ak si Žiadateľ stanovil indikátor(y) pre Iniciatívu, je
nevyhnutné uviesť opis jednotlivého indikátora (čo sa ním meria) spolu so
zdrojom pre overenie.

2. Štandardné indikátory v rámci Výzvy
Indikátor

Opis

Počet účastníkov na
bilaterálnych podujatiach/
aktivitách zo Slovenska

Počet všetkých aktívne zapojených účastníkov zo Slovenska na bilaterálnom podujatí
alebo aktivitách organizovaných v rámci realizovanej iniciatívy. Každá osoba by mala
byť započítaná a nahlásená len raz počas celej implementácie (napr. ak sa tá istá
osoba zúčastnila viacerých aktivít / podujatí, bude započítaná len raz).

Počet účastníkov na
bilaterálnych podujatiach /
aktivitách
z prispievateľských štátov

Počet všetkých aktívne zapojených účastníkov z prispievateľského štátu /
prispievateľských štátov na bilaterálnom podujatí alebo aktivitách organizovaných
v rámci realizovanej iniciatívy. Každá osoba by mala byť započítaná a nahlásená len raz
počas celej implementácie (napr. ak sa tá istá osoba zúčastnila viacerých aktivít /
podujatí, bude započítaná len raz).

Počet spoločne
vytvorených výsledkov,
ako sú štúdie, analýzy,
správy a pod.

Indikátor predstavuje všetky hmatateľné výstupy plánované na realizáciu z iniciatívy
(musí byť jasne popísané v Žiadosti o príspevok), na ktorých sa obaja partneri podieľali
formou štúdií, analýz, stratégií, správ, publikácií atď.

Počet zorganizovaných
propagačných/
informačných aktivít

Počet propagačných a komunikačných aktivít realizovaných počas implementácie
iniciatívy, ako sú tlačové konferencie, reklamné kampane, tlačové správy, články
v médiách / sociálnych médiách atď.

Počet zorganizovaných
spoločných bilaterálnych
podujatí / aktivít

Počet podujatí a aktivít (napr. konferencia, workshop, seminár atď.) realizovaných
v spolupráci organizácií zo Slovenska a z prispievateľského štátu / prispievateľských
štátov. Spoločné bilaterálne podujatia / činnosti sa za vykazované obdobie vykazujú
len raz, keď akcia / činnosť bola ukončená.

Zdroj pre overenie
Povinné:
 Zoznam účastníkov a/alebo prezenčná listina
Iné:
 Fotodokumentácia
 Prezentácia, príspevok a pod.
Povinné:
 Zoznam účastníkov a/alebo prezenčná listina
Iné:
 Fotodokumentácia
 Prezentácia, príspevok a pod.
Povinné je aspoň jedno z nasledujúceho:
 Kópia štúdie
 Kópia analýzy
 Kópia správy
Povinné je aspoň jedno z nasledujúceho:
 Link na web so zverejnenými informáciami
 Program podujatia, pozvánka,
fotodokumentácia
 Prezentácia/ videonahrávka príspevku/
tlačová správa
 Informačné materiály
Povinné pre podujatia:
 Program podujatia, ak relevantné
 Prezenčná listina a/alebo zoznam účastníkov
 Fotodokumentácia
Pre iné aktivity:
 S ohľadom na povahu danej aktivity

3. Štandardné indikátory v rámci Cestovných grantov
Indikátor

Opis

Počet účastníkov na
bilaterálnych aktivitách zo
Slovenska

Počet všetkých aktívne zapojených účastníkov zo Slovenska na bilaterálnom podujatí
alebo aktivitách organizovaných v rámci realizovanej iniciatívy. Každá osoba by mala
byť započítaná a nahlásená len raz počas celej implementácie (napr. ak sa tá istá
osoba zúčastnila viacerých aktivít / podujatí, bude započítaná len raz).

Počet účastníkov na
bilaterálnych aktivitách
z prispievateľských štátov

Počet všetkých aktívne zapojených účastníkov z prispievateľského štátu /
prispievateľských štátov na bilaterálnom podujatí alebo aktivitách organizovaných
v rámci realizovanej iniciatívy. Každá osoba by mala byť započítaná a nahlásená len raz
počas celej implementácie (napr. ak sa tá istá osoba zúčastnila viacerých aktivít /
podujatí, bude započítaná len raz).

Počet zorganizovaných
spoločných bilaterálnych
aktivít

Počet podujatí a aktivít (napr. konferencia, workshop, seminár atď.) realizovaných
v spolupráci organizácií zo Slovenska a z prispievateľského štátu / prispievateľských
štátov. Spoločné bilaterálne podujatia / činnosti sa za vykazované obdobie vykazujú
len raz, keď akcia / činnosť bola ukončená.

Počet aktivít propagujúcich
posilňovanie bilaterálnej
spolupráce medzi
Slovenskom
a prispievateľskými štátmi

Počet propagačných a komunikačných aktivít realizovaných počas realizácie iniciatívy,
ktorá poskytla informácie o realizovanej iniciatíve v súvislosti s posilnením bilaterálnej
spolupráce medzi Slovenskom a donorskými štátmi, napr. tlačové konferencie,
reklamné kampane, tlačové správy, články v tlačových médiách / sociálnych médiách
atď.

Zdroj pre overenie
Povinné:
 Zoznam účastníkov a/alebo prezenčná listina
Iné:
 Fotodokumentácia
 Prezentácia, príspevok a pod.
Povinné:
 Zoznam účastníkov a/alebo prezenčná listina
Iné:
 Fotodokumentácia
 Prezentácia, príspevok a pod.
Povinné pre podujatia:
 Program podujatia, ak relevantné
 Prezenčná listina a/alebo zoznam účastníkov
 Fotodokumentácia
Pre iné aktivity:
 S ohľadom na povahu danej aktivity
Povinné je aspoň jedno z nasledujúceho:
 Link na web so zverejnenými informáciami
 Program podujatia, pozvánka,
fotodokumentácia
 Prezentácia/ videonahrávka príspevku/
 Tlačová správa
 Informačné materiály

