Załącznik 4

Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu
Priorytet inwestycyjny

ID

6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Wskaźnik

Jednostka pomiaru

Wartość docelowa (2023)

CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem obiektach dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących
atrakcje turystyczne

Odwiedziny/rok

1.1

Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych

Liczba

1.2

Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków
km
rekreacyjnych

1.3

Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury
będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego

Liczba

15,00

1.4

Liczba osób korzystających z nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych
transgranicznych produktów kulturowych i ekologicznych

Osoby

750 000,00

1.5

Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i
przyrodnicze pogranicza

Liczba

340,00

1.6

Liczba zmodernizowanych elementów obiektów dziedzictwa kulturowego po
zakończeniu prac restauracyjnych i konserwatorskich

Liczba

25,00

1.7

Liczba transgranicznych lub/i wspólnych polsko-słowackich kampanii promocyjnych
Liczba
i marketingowych

2,00

250 000,00

60,00

375,00
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1.8

Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i
marketingowych (zasięg działań promocyjnych)

Osoby

1 150 000,00

1.9

Liczba organizacji uczestniczących w transgranicznych projektach na rzecz
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Liczba

455,00

1.10

Liczba hektarów powierzchni ekosystemów objętych transgranicznymi projektami
na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

ha

200,00

1.11

Liczba opracowanych/wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych

Liczba

5,00

1.12

Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług

Liczba

32,00

1.13

Liczba osób korzystających z nowych/zaktualizowanych transgranicznych
e-produktów i e-usług

Osoby

20 000,00

Priorytet inwestycyjny

7c - Rozwój i usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym
śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania
zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

ID
3.1

Wskaźnik
Liczba nowych transgranicznych usług
zrównoważonego transportu publicznego lub/i przypadków lepszego zintegrowania Liczba
dotychczasowych usług

Jednostka pomiaru

Wartość docelowa (2023)
5,00
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Priorytet inwestycyjny

ID

10b - Opracowanie i wdrażanie wspólnej edukacji, szkolenia zawodowego i programów szkoleń (EWT-współpraca transgraniczna)

Wskaźnik

Jednostka pomiaru

Wartość docelowa (2023)

CO43

Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników
transgranicznych inicjatyw w zakresie mobilności

Osoby

1300,00

CO44

Rynek pracy i szkolenia: Liczba uczestników
wspólnych lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólnych szkoleń

Osoby

16 150,00

4.3

Liczba wspólnych inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia i wspólnych szkoleń

Liczba

550,00

