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Az Interreg Programmal való összhang 

A kisprojekthez tartozó dokumentumoknak összhangban kell állniuk a 

Program beavatkozási logikai rendjével: 
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cél  

Specifikus 
eredmény-
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A projekt céljainak és a projekttevékenységek megvalósulásának folyamatát az eredmény- és 

kimenet-indikátorok segítségével követjük figyelemmel.  

• Az Interreg Program hatását fejezik ki a programterületen. 

Eredmény-indikátorok 

• A projekt megvalósításának közvetlen, anyagi hatását fejezik ki, amely konkrét 
mértékegységekkel mérhető, pl. az útvonal hossza kilométerben, a 
népszerűsítő kampányok száma, a helyi kezdeményezéseken részt vevők 
száma. 

• Mivel a kimeneti indikátorok a kedvezményezett szintjén vannak 
meghatározva, ezek teljesítése a kedvezményezetti szinten kerül ellenőrzésre.  

Kimeneti indikátorok 



Specifikus eredmény programindikátor 

Prioritási tengely (PT) ID A mutató megnevezése 
Célérték 

2023-as évben 

PT 1 R110 A régiókba látogatók száma összesen 7 800 000 

A specifikus eredmény programindikátor értékek a Program szintjén vannak 

meghatározva és arra szolgálnak, hogy a Program specifikus céljainak elérését kövessék 

figyelemmel.  

 

Prioritási tengely (PT) ID A mutató megnevezése 
Célérték 

 2023-as évben 

PT 4 R410 A határon átnyúló együttműködés szintje 4,1 



Specifikus kimeneti program- és projektindikátorok 

A projektnek hozzá kell járulnia minimum egy specifikus kimenet programindikátor és 

minimum egy specifikus kimenet projektindikátor teljesítéséhez. 

 

Az indikátorok teljesítését a projekt megvalósításának valamennyi fázisában, 

illetve annak befejezését követően is figyelemmel követjük. 

 

A mutatók által képviselt értékek, mint a jóváhagyott pályázat részei, amelyek a 

támogatási szerződés mellékletét képezik, kötelező jellegűek, melyekről a projekt 

befejezését követően a zárójelentésben és fenntartási jelentésben is be kell számolni.  

 

Az indikátorok teljesülését teljesítést igazoló dokumentumokkal (pl. újságcikk, jelenléti ív, 

fotódokumentáció, videó, résztvevők listája – női résztvevők például filctollal jelölve a 

listán stb.) kell igazolni elektronikus adathordozón, beszkennelt formában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



PT 1 – Specifikus kimeneti programindikátorok  

CO09 indikátor A kulturális és természeti örökségi helyszínekhez és látnivalókhoz érkező látogatók számának növekedése 

Mértékegység A látogatók éves létszáma  
Az indikátor meghatározása A látogatók létszámának előzetes becslése a helyszínen a projekt befejezését követő első évben. Azokra a helyszínekre érvényes, 

amelyek célja, hogy a tartósan fenntartható idegenforgalom érdekében vonzza és fogadja a látogatókat.  Magába foglalja azokat a 
helyszíneket, ahol meglévő, ill. új idegenforgalmi tevékenységek valósultak meg (pl. természeti parkok vagy múzeummá alakított 
épületek).  

Jelentés  Jelentés a végső érték kiszámításának módszeréről. Javasolt módszerek a látogatások számának meghatározására például történelmi 
adatok, becslés a terület lakosságának alapján, becslés célcsoportok alapján, felmérések, kérdőívek. A különböző megközelítések 
kombinációja lehetséges. Egy vendég több látogatást is tehet; egy látogatói csoport annyi látogatót jelent, amennyi a csoport létszáma. 

Alátámasztó dokumentum Nem releváns  
CO23 indikátor Jobb védettségi állapot elérése érdekében támogatott élőhelyek területe 
Mértékegység hektár 
Az indikátor meghatározása  A veszélyeztetett fajok védelmének javítása érdekében létrehozott új vagy felújított területek. A műveletek megvalósulhatnak a Natura 

2000 területein belül vagy azokon kívül, amennyiben képesek javítani a meghatározott fajok, élőhelyek vagy ökoszisztémák védelmét, 
szem előtt tartva a biodiverzitást és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. 

Jelentés  Jelentés az indikátor tényleges értékéről, miután javult az adott terület védettségi állapota. Azok a területek, amelyek ismételten kapnak 
támogatást, csak egyszer számítanak. Továbbá be kell számolni az indikátorhoz kapcsolódó tevékenységek számáról. 

Alátámasztó dokumentum Az érintett terület webhelytérképe és a műszaki átvételi jóváhagyó jegyzőkönyv. 
O11 indikátor Átépített és újonnan létesített „zöldfolyosók” hossza 
Mértékegység km 
Az indikátor meghatározása  „A zöld út” egy lineáris, nyitott tér, természetes folyosó, mint pl. folyó, völgy vagy hegygerinc mentén, vagy rekreációs célra átalakított 

vasút, csatorna, panoráma-ösvény, illetve egyéb út mentén húzódó terület. Ez lehet bármilyen gyalogos útvonal, kerékpár- vagy 
lovaglóút; nyitott összekötő szakasz ligetek, természeti parkok, élőhelyek, kulturális elemek vagy történelmi helyszínek között, illetve az 
előbbiek és lakott területek, vagy egy bizonyos lineáris parksáv között, amely útként vagy zöld sávként van megjelölve. 

Jelentés Jelentés az újonnan épített zöld utak valós hosszáról az adott út megépítése vagy fejlesztése után, valamint az indikátorhoz kapcsolódó 
tevékenységek számáról. 

Alátámasztó dokumentum Az érintett útvonal webhelytérképe és fotódokumentáció. 



PT 4 - Specifikus kimeneti programindikátorok 

O411 indikátor  Kifejlesztett határon átnyúló termékek és szolgáltatások száma  
Mértékegység  darabszám  

Az indikátor meghatározása  A közintézmények által újonnan kialakított határon átnyúló termékek és szolgáltatások száma.  

Jelentés 
Jelentés a kifejlesztett termékek és szolgáltatások számáról a célérték szerint, valamint az indikátorhoz kapcsolódó 
tevékenységek számáról. 

Alátámasztó dokumentum nem releváns 

O413 indikátor  Határon átnyúló hatással rendelkező rendezvények száma  
Mértékegység  darabszám  

Az indikátor meghatározása  
A közhivatalok és emberek által szervezett, vagy részvételükkel megvalósult határon átnyúló rendezvények száma 
a jogosult területen.    

Jelentés 

A kedvezményezettnek jelentést kell tennie a partner által szervezett eseménytípusok tényleges számáról. Az 
egynél több kedvezményezett által közösen szervezett rendezvényeket csak egyszer kell számolni. A 
rendezvényeket, melyeken részt vett a kedvezményezett, de nem ő szervezett, nem kell számolni és jelenteni az 
indikátorok teljesítése során. 

Alátámasztó dokumentum Meghívók, jelenléti ívek és fotódokumentáció 

O414 indikátor  A KPA keretén belül közzétett vagy kidolgozott dokumentumok száma    

Mértékegység  darabszám   

Az indikátor meghatározása  
Az újonnan kialakított határon átnyúló szolgáltatásokkal vagy a közintézmények által kifejlesztett termékekkel 
összefüggő és azokon alapuló dokumentumok száma (pl. tanulmányok, tervek, jogi eszközökre vonatkozó 
javaslatok, leírások/ kézikönyvek IT megoldásokhoz, műveleti kézikönyvekhez).  

Jelentés 
Jelentés az újonnan fejlesztett dokumentumtípus tényleges számáról (nem a kinyomtatott/szétosztott pédányok 
számáról). A dokumentum címét is fel kell tüntetni. 

Alátámasztó dokumentum A közzétett vagy kidolgozott dokumentumok elektronikus példánya 



PT 4 - Specifikus kimeneti programindikátorok 

O415 indikátor  Együttműködésben részt vevő személyek száma  
Mértékegység  személy  

Az indikátor meghatározása  
A határon átnyúló együttműködésbe bevont személyek száma, beleértve a projektcsapatok tagjait, 
a rendezvények résztvevőit és a közzétett dokumentumok elkészítésébe bevont személyeket.  

Jelentés Jelentés az indikátor tényleges értékéről, amely kiszámolható az igazoló dokumentumok alapján. 

Alátámasztó dokumentum Jelenléti ív, résztvevők listája (amennyiben releváns) 

O416 indikátor  Együttműködésben részt vevő nők száma  
Mértékegység  személy   

Az indikátor meghatározása  
A határon átnyúló együttműködésbe bevont nők száma, beleértve a projektcsapatok tagjait, a rendezvények 
résztvevőit és a közzétett dokumentumok elkészítésébe bevont személyeket.   

Jelentés Jelentés az indikátor tényleges értékéről, amely kiszámolható az igazoló dokumentumok alapján. 

Alátámasztó dokumentum Jelenléti ív, résztvevők listája (amennyiben releváns) 

O417 indikátor  Szociálisan hátrányos helyzetű csoportok (beleértve a romákat is) résztvevőinek száma 

Mértékegység  személy  

Az indikátor meghatározása  
A Program keretén belül finanszírozott rendezvényeken részt vevő hátrányos helyzetű csoportok képviselőinek 
száma.  

Jelentés 
Jelentés az indikátor tényleges becsült értékéről. A jelentésben fel kell tüntetni a 
tevékenység/esemény/kezdeményezés címét és helyét. Azokat a résztvevőket, akik egyedülálló 
kezdeményezéshez tartozó több alkalmas rendezvényen vesznek részt (pl. képzés), csak egyszer kell számolni. 

Alátámasztó dokumentum Meghívók, jelenléti ívek és fotódokumentáció 



Specifikus kimeneti projektindikátorok  

   PS01 indikátor  A befektetés által érintett terület / kapacitás  

   Mértékegység m2 

   Az indikátor meghatározása Kialakítandó felület / beruházással érintett kapacitás 

   Megjegyzések a meghatározáshoz Az indikátor teljesítéséhez szükséges dokumentumot a használati engedély vagy az építésfelügyelő nyilatkozata képezi 

   PS02 indikátor A befektetés által létrehozott természeti terület  

   Mértékegység ha 

   Az indikátor meghatározása Beruházás által érintett természeti terület 

   Megjegyzések a meghatározáshoz Az indikátor teljesítéséhez szükséges dokumentumot az érintett terület térképe képezi.  

    PS03 indikátor A kidolgozott dokumentumok száma (stratégiák, tervek, akciótervek, módszertanok, stb.) 

   Mértékegység   darabszám 

Az indikátor meghatározása A dokumentum egy olyan projekteredmény, amely papír alapon vagy elektronikus formában tartalmaz információkat. 

Az indikátor logikai szerkezettel rendelkezik; tájékoztató, elemző vagy egyéb funkciója van.   

Az eredménymutató meghatározza a kisprojektek megvalósításával (pl. feljegyzés, jegyzék, stb.), és a jogosult 

tevékenységekkel összefüggő (tanulmányok, elemzések, stb.) dokumentumok számát. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

 Ebbe a mutatóba tartoznak mindazok a dokumentumok, amelyek a projekttevékenység eredményeit jelentik, azaz pl. 

a projektdokumentáció, a találkozókról szóló feljegyzés, stb. A dokumentumok másik fajtája az egyes tevékenységek 

eredményeiről szól, amelyek célja éppen az elemzések, tanulmányok, háttéranyagok, stb. előkészítése és közzététele. 



Specifikus kimeneti projektindikátorok  
   PS04 indikátor A kerékpárutak hossza 

   Mértékegység km 

Az indikátor meghatározása A pályázó abban az esetben választja ki és határozza meg ezen indikátor célértékeit, amennyiben az általa megvalósítandó 

pályázat kerékpárutak kiépítését és megújítását tartalmazza. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

Az indikátor teljesítésének bizonyítékául a használati engedély szolgál. 

PS05 indikátor A projekttevékenységekbe, rendezvényekbe bevont nők száma 

Mértékegység nők száma 

Az indikátor meghatározása  Azoknak a nőknek a létszáma, akik a projektrendezvényeken részt vesznek vagy más módon kapcsolódnak be a 

projekttevékenységekbe. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

 A projekttevékenységekbe bevont és a projektrendezvényeken részt vevő nők létszámáról szóló statisztikák a jelenlévők 

listája által kerülnek dokumentálásra. Egy személyt annyiszor kell számítani, ahány rendezvényen vagy tevékenységben részt 

vett.  

PS06 indikátor Új munkahelyek száma 

Mértékegység  darabszám 

Az indikátor meghatározása  A pályázatnak köszönhetően kialakított új munkahelyek száma (a pályázat végrehajtása során, vagy azt követően). 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

 Az új munkahelyek dokumentálásához a munkaszerződések felmutatására lesz szükség. 

PS07 indikátor A fenntartott munkahelyek száma 

Mértékegység    darabszám 

Az indikátor meghatározása  A pályázatnak köszönhetően fenntartott munkahelyek száma (a pályázat végrehajtása során, vagy azt követően). A 

fenntartott munkahelyeken a már meglévő munkahelyek-és pozíciók számának megtartását értjük a pályázó szervezeten 

belül, melyek a pályázat végrehajtása nélkül megszűnnének.  

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

 A fenntartott munkahelyek dokumentálásához a munkaszerződések felmutatására lesz szükség. 



Specifikus kimeneti projektindikátorok  

PS09 indikátor Új infrastruktúra száma 

Mértékegység darabszám 

Az indikátor meghatározása Az új infrastruktúra kialakítása alatt olyan határon átnyúló infrastruktúrák kialakítását értjük, mint pl. kerékpárutak, turisztikai 

ösvények, hidak, stb. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

A projektpartnerség által létrehozott infrastruktúra csak egyszer kerül beszámításra. Az infrastruktúra kialakítása érvényes 

használati engedély által kerül dokumentálásra.  

PS10 indikátor A fejlesztett rendszerek és szolgáltatások száma 

Mértékegység darabszám 

Az indikátor meghatározása Az információs rendszer célja az információk összegyűjtése, fenntartása, feldolgozása és szolgáltatása.  Szolgáltatásnak 

tekintendő bármilyen oktatási, tájékoztató vagy szórakoztatási célú szolgáltatás.   

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

Egy projektpartnerségen belül egy kifejlesztett rendszer, ill. szolgáltatás csak egyszer kerül beszámításra. Kifejlesztett 

rendszernek, ill. szolgáltatásnak tekintendő az a rendszer, ill. szolgáltatás, amelyet a célfelhasználók teszteltek. Az üzembe 

helyezés tehát nem feltétel. 

     PS12 indikátor   Szakmai rendezvények száma (konferenciák,  workshopok, szeminárium, tanulmányút, csereprogram, stb., kivéve 

a projektmenedzseri találkozókat)  

Mértékegység   darabszám 

Az indikátor meghatározása A rendezvény egyszeri szervezett tevékenység. A rendezvény szakmaisága a téma, a vendégek és a szervezők által határozandó 

meg, melyek szakértelemmel bírnak az adott területen. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

Rendezvénynek számít minden olyan tevékenység, amelyen részt vesznek a projekt célcsoportjának képviselői, illetve 

meghatározott céllal, helyszínnel és időponttal rendelkezik. 



Specifikus kimeneti projektindikátorok  

PS13 indikátor Szervezetek száma / a szakmai rendezvényekbe bevont intézmények 

Mértékegység darabszám 

Az indikátor 

meghatározása 

Intézmények / szervezetek - jogi formával rendelkező szereplők, amelyek bekapcsolódnak a szakmai rendezvények előkészítésébe.  

A bekapcsolódást a rendezvény szervezésében való részvétel határozza meg - pl. a rendezvény népszerűsítése, a helyszín 

szolgáltatása, a vendégek biztosítása. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

Olyan intézményekről és szervezetekről van szó, melyek bekapcsolódnak a rendezvény szervezésébe. Részvételük igazolásául 

szolgálhat a szervezet nevének promóciós anyagokon való feltüntetése. 

PS14 indikátor Az új weboldalak száma 

Mértékegység darabszám 

Az indikátor 

meghatározása 

Weboldal (website) alatt itt általában egy HTML/XHTML nyelven írt dokumentum értendő, amelyhez HTTP protokoll útján lehet 

hozzáférni, s a weboldal webszerveréről szállítja az információkat, a felhasználó internetes böngészőjében pedig megjeleníti az 

oldalt. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

Új weboldalnak tekintendő az a weboldal, amely a kisprojekt megvalósításának kezdetét követően jött létre. 



Specifikus kimeneti projektindikátorok  

PS15 indikátor Cikkek/ média-megjelenések száma a határon átnyúló témakörben 

Mértékegység darabszám 

Az indikátor 

meghatározása 

Kommunikációs csatornák útján közzétett cikkek/ média-megjelenések. Kommunikációs csatornának tekintendő a weboldal, 

a közösségi háló, nyomtatott média, stb. A határon átnyúló témakört a határ menti területeken élő célcsoportokra vonatkozó 

téma határozza meg.   

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

A kisprojektről szóló cikkek/ média-megjelenések a kisprojektek határon átnyúló jellegéből kifolyólag megfelelnek a határon 

átnyúló témakör követelményének. Bármely olyan téma beszámításra kerül, amely érdemben érinti a szlovák és a magyar 

oldalon fekvő jogosult területeket, de akár a területet egészét. 

PS16 indikátor    A beruházáshoz kapcsolódó dokumentumok száma (tanulmányok, elemzések, megvalósíthatósági tanulmányok, 

technikai tervek, stb.) 

Mértékegység    darabszám 

Az indikátor 

meghatározása 

Kidolgozott dokumentumok száma. 

Megjegyzések a 

meghatározáshoz 

Az indikátor teljesítését a kidolgozott, jóváhagyásra szánt dokumentumok másolata igazolja majd. 



KISPROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT PÉNZÜGYI JELENTÉSE  
és a KISPROJEKT ZÁRÓJELENTÉS 

A projekt befejezését követően a zárójelentésben fel kell tüntetni a projektre vonatkozó 

tervezett és elért kimeneti program- és projektindikátor értéket, valamint a teljesítés 

leírását. A szerződésben foglalt célértéktől való eltérés esetén indokolni kell az összes 

különbség és eltérés okát.  

 

Az indikátor táblázathoz kötelező mellékelni a teljesítést igazoló dokumentumokat (pl. 

újságcikk, jelenléti ív, stb.) elektronikus adathordozón, szkennelt formában. 

 

 

 
Kód 

Megnevezé

s 

Mértékeg

ység 
Názov 

Merná 

jednotka  

A projektre 

vonatkozó 

tervezett érték 

/ Plánovaná 

hodnota za 

projekt 

A projektre 

vonatkozó 

elért érték / 

Dosiahnutá 

hodnota za 

projekt 

Az összes 

különbség 

és eltérés 

indoklása 

Odôvodnen

ie všetkých 

rozdielov 

A teljesítés 

leírása 

Charakterist

ika plnenia 



KISPROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS 

A kisprojekt vezető kedvezményezett a projekt eredményeinek fenntartásáról Kisprojekt 

fenntartási jelentést köteles benyújtani az RDV ETT felé,  melyben többek közt fel kell sorolnia 

az összes specifikus kimenet program- és projektindikátort, ami a kisprojektre vonatkozóan 

kiválasztásra került a Pénzügyi hozzájárulás folyósításáról szóló szerződés melléklete szerint. 

A célértéken kívül, az aktuális értéket is fel kell tüntetni, az akkori jelenlegi helyzetnek 

megfelelően.  A teljesítés leírásában röviden ismertetni kell az indikátor teljesülését és a 

projektpartnerek által az eredmények fenntarthatósága érdekében véghezvitt 

tevékenységeket.  

Kérjük, a TSz-nek megfelelő, az adott prioritási tengelyre vonatkozó indikátor elnevezések és 

azonosító számok használatát. Amennyiben szükséges, szúrjon be új sorokat a TSz-ben a 

kisprojektre meghatározott indikátorszámnak megfelelően. 

 

 
Kód 

Megnevezés 
(választott specifikus 

kimenet programindikátor 

neve) 

Mértéke

gység 

Célérték 

(TSZ 

szerint) 

A jóváhagyott 

Kisprojekt záró 

jelentésben 

feltüntetett elért 

érték 

Aktuál

is érték 
A teljesítés leírása 



Elérhetőségek 

 

 

+36 30 162 2320     

+421 905 134 745 

 

 

Info Pont - Nyitra 

+421 37 6925 968 

arpad.bak@unsk.sk 

 

Info Pont - Pozsony    

+421 248 264 259 

veronika.galova@region-bsk.sk 

 
 

RDV ETT 

2800 Tatabánya 

Fő tér 4. 

EZÚS RDV  

929 01 Dunajská Streda 

Biskupa Kondého 4577/18 
RDV ETT 

Info Pont 

www.rdvegtc-spf.eu 

 info@rdvegtc-spf.eu 



 

„A jelen prezentáció tartalma nem feltétlenül tartalmazza  

az Európai Unió hivatalos álláspontját.” 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

www.skhu.eu  

http://www.skhu.eu/

