
14. melléklet      
Az indikátorok minimális értékei / projekt  
 

  1. prioritási tengely 

Az indikátor 

minimális értéke / 

projekt Mértékegység  

  Specifikus kimenet programindikátorok     

 CO09 
A kulturális és természeti örökségi helyszínekhez és 

látnivalókhoz érkező látogatók számának növekedése   40 

a látogatók 

éves létszáma 

CO23 
Jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek 

területe 100 

 

ha 

 O11 Átépített és újonnan létesített „zöldfolyosók” hossza 
0,4 km 

  Specifikus kimenet projektindikátorok  
    

PS01 A befektetés által érintett terület / kapacitás 
100 m

2
 

PS02 A befektetés által létrehozott természeti terület 
300 ha  

PS03 A kidolgozott dokumentumok száma (stratégiák, tervek, 

akciótervek, módszertanok, stb.) 1 darabszám 

PS04 A kerékpárutak hossza 2 km 

PS05 A projekttevékenységekbe, rendezvényekbe bevont nők száma 7 darabszám 

PS06 Új munkahelyek száma 
1 darabszám 

PS07 A fenntartott munkahelyek száma 
1 darabszám 

PS09 Új infrastruktúra száma 
1 darabszám 

PS10 A fejlesztett rendszerek és szolgáltatások száma 
1 darabszám 

PS12 
Szakmai rendezvények száma (konferenciák,    workshopok, 

szemináriumok, tanulmányút, csereprogram, stb.... kivéve 

a projektmenedzseri találkozókat) 
1 darabszám 

PS13 
Szervezetek száma / a szakmai rendezvényekbe bevont 

intézmények 2 darabszám 

PS14 Az új weboldalak száma 1 darabszám 

PS15 Cikkek/média-megjelenések száma a határon átnyúló témakörben 
1 darabszám 

PS 16 

   A beruházáshoz kapcsolódó dokumentumok száma 

(tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, 

technikai tervek, stb.) 
1 darabszám 



  4. prioritási tengely 

Az indikátor 

minimális értéke / 

projekt Mértékegység  

  Specifikus kimenet programindikátorok     

 O411 Kifejlesztett határon átnyúló termékek és szolgáltatások száma 1 darabszám 

 O412  Határon átnyúló hatással rendelkező rendezvények száma 

 1 darabszám 

 O414 
A KPA keretén belül közzétett vagy kidolgozott dokumentumok 

száma   1 darabszám 

 O415 Együttműködésben részt vevő személyek száma 15 személy 

O416 Együttműködésben részt vevő nők száma 7 személy 

 O417 
Szociálisan hátrányos helyzetű csoportok (beleértve a romákat is) 

résztvevőinek száma 2 személy 

  Specifikus kimenet projektindikátorok     

PS01 A befektetés által érintett terület / kapacitás 0 m
2
 

PS02 A befektetés által létrehozott természeti terület 0 ha  

PS03 
A kidolgozott dokumentumok száma (stratégiák, tervek, 

akciótervek, módszertanok, stb.) 1 darabszám 

PS04 A kerékpárutak hossza 0 km 

PS05 A projekttevékenységekbe, rendezvényekbe bevont nők száma 7 darabszám 

PS06 Új munkahelyek száma 1 darabszám 

PS07 A fenntartott munkahelyek száma 1 darabszám 

PS09 Új infrastruktúra száma 0 darabszám 

PS10 A fejlesztett rendszerek és szolgáltatások száma 1 darabszám 

PS12 
Szakmai rendezvények száma (konferenciák,    workshopok, 

szemináriumok, tanulmányút, csereprogram, stb.... kivéve 

a projektmenedzseri találkozókat) 
1 darabszám 

PS13 
Szervezetek száma / a szakmai rendezvényekbe bevont 

intézmények 2 darabszám 

PS14 Az új weboldalak száma 1 darabszám 

PS15 Cikkek/ média-megjelenések száma a határon átnyúló témakörben 1 darabszám 

PS 16 

   A beruházáshoz kapcsolódó dokumentumok száma 

(tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, 

technikai tervek, stb.) 1 darabszám 

 


