Příloha 9
Bilaterální indikátory
Bilaterální výstup
Indikátor výstupu
Počet zaměstnanců z přijímající
země zapojených do bilaterální
výměny

SPOLUPRÁCE MEZI SUBJEKTY Z DONORSKÝCH A PŘIJÍMAJÍCÍCH STÁTŮ PODPOŘENA
Měsíc/rok
Předpokládaný
Jednotka
Počáteční
stanovení
Cílová
měsíc/rok
Zdroj ověření
indikátoru
hodnota
počáteční
hodnota
naplnění
hodnoty
osvědčení o účasti / zápis ze
služební cesty/prezenční listina
Počet
0

CORE INDICATOR
Jedná se o osobu z organizace v ČR, která se aktivně účastní bilaterální výměny – online / fyzicky (např. výměnný program,
stáž, seminář, odborná návštěva apod.) pořádané v donorském státě.
Bilaterální výměna „fyzická“ musí trvat déle než 2 pracovní dny, aby mohla být započítána do indikátoru, přičemž minimální
požadovaný rozsah jsou 2 pracovní dny. „Účastníci“ jsou ti, kteří takové programy / aktivity dokončili.
Definice indikátoru

U bilaterální výměny „online“ by měla celková kombinovaná doba souboru aktivit trvat nejméně 8 hodin. Jednotlivé činnosti
realizované v rámci jedné výměny lze rozložit do několika dní.
Administrativní pracovníci, jako např. překladatelé, tlumočníci, koordinátoři/organizátoři bilaterální aktivity, moderátoři
apod. nejsou do cílové hodnoty započítáni, pokud na ně není přímo cílen výsledek bilaterální aktivity.

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech osob, které se zúčastnily bilaterální
výměny v požadované délce. K jejímu naplnění dojde po uskutečnění bilaterální výměny v rámci projektu v požadovaném
rozsahu a po doložení osvědčení o účasti / zprávy ze služební cesty / prezenční listiny.
Údaje shromažďuje konečný příjemce projektu a pravidelně vykazuje Zprostředkovateli programu v rámci průběžných
monitorovacích zpráv. V případě, že se jednotlivec zúčastnil více výměn, započítává se každá jednotlivá účast.
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Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje v dělení podle země původu partnera z donorského státu
(Norsko / Island / Lichtenštejnsko), v dělení dle pohlaví (M / Ž) a formátu výměny (online / fyzicky).
Platné pro Program

CZ-Kultura
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Indikátor výstupu
Počet zaměstnanců z donorské
země zapojených do bilaterální
výměny

Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Měsíc/rok
stanovení
počáteční
hodnoty

Cílová
hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření
osvědčení o účasti / zápis ze
služební cesty/prezenční listina

Počet

0

CORE INDICATOR
Jedná se o osobu z organizace v donorském státě, která se aktivně účastní bilaterální výměny – online / fyzicky (např.
výměnný program, stáž, seminář, odborná návštěva apod.) pořádané v ČR.
Bilaterální výměna „fyzická“ musí trvat déle než 2 pracovní dny, aby mohla být započítána do indikátoru, přičemž minimální
požadovaný rozsah jsou 2 pracovní dny. „Účastníci“ jsou ti, kteří takové programy / aktivity dokončili.
Definice indikátoru
U bilaterální výměny „online“ by měla celková kombinovaná doba souboru aktivit trvat nejméně 8 hodin. Jednotlivé činnosti
realizované v rámci jedné výměny lze rozložit do několika dní.

Způsob stanovení hodnoty
indikátoru

Platné pro Program

Administrativní pracovníci, jako např. překladatelé, tlumočníci, koordinátoři/organizátoři bilaterální aktivity, moderátoři
apod. nejsou do cílové hodnoty započítáni, pokud na ně není přímo cílen výsledek bilaterální aktivity.
Počáteční hodnota je stanovena na 0. Cílová hodnota je stanovena jako součet všech osob, které se zúčastnily bilaterální
výměny v požadované délce. K jejímu naplnění dojde po uskutečnění bilaterální výměny v rámci projektu v požadovaném
rozsahu a po doložení osvědčení o účasti / zprávy ze služební cesty / prezenční listiny.
Údaje shromažďuje konečný příjemce projektu a pravidelně vykazuje Zprostředkovateli programu v rámci průběžných
monitorovacích zpráv. V případě, že se jednotlivec zúčastnil více výměn, započítává se každá jednotlivá účast.
Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje v dělení podle země původu partnera z donorského státu
(Norsko / Island / Lichtenštejnsko), v dělení dle pohlaví (M / Ž) a formátu výměny (online / fyzicky).
CZ-Kultura
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Indikátor výstupu
Počet projektů realizovaných
v partnerství s partnerem
z donorského státu

Jednotka
indikátoru

Počáteční
hodnota

Měsíc/rok
stanovení
počáteční
hodnoty

Cílová
hodnota

Předpokládaný
měsíc/rok
naplnění

Zdroj ověření
právní akt o přidělení finančních
prostředků / partnerská smlouva

Počet

0

CORE INDICATOR
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).

Platné pro Program

CZ-Kultura
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