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PRIORITÁSI 

TENGELY  

SPECIFIKUS 

KIMENET 

PROJEKT 

INDIKÁTOR  Frequently your initial 

font choice is taken 

Execute 

 

INDIKÁTOROK 
 

 

AZ INTERREG PROGRAMMAL VALÓ ÖSSZHANG 

 

PT4 - Közintézmények és a határtérségben élő 

emberek határon átnyúló együttműködésének 

javítása  
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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.  

Az Interreg Program hatását  fejezik ki a programterületen 

EREDMÉNY-INDIKÁTOROK 

KIMENETI INDIKÁTOROK 

 

                   A PROJEKT CÉLJAINAK ÉS A     

                     PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK      

               MEGVALÓSULÁSÁNAK FOLYAMATA  
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    SPECIFIKUS EREDMÉNY 

      PROGRAMINDIKÁTOR 

PRIORITÁSI TENGELY (PT)  

ID 

 

 

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ  
EGYÜTTMŰKÖDÉS SZINTJE 
 

 

AZ INDIKÁTOR MEGNEVEZÉSE

  

 

CÉLÉRTÉK   

2023-AS ÉVBEN 

           
PT 4 

 

4,1 

 

 

R410 

      A specifikus eredmény programindikátor értékek  

     a Program szintjén vannak meghatározva és arra szolgálnak,  

     hogy a Program specifikus céljainak elérését kövessék figyelemmel.  
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Príroda a kultúra 

Frequently your initial 

font choice is taken 

Execute 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie                       www.rdvegtc.eu 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.               www.skhu.eu 

 

  
 

 

        

 

 

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap                 www.rdvegtc-spf.eu                                                           www.skhu.eu 

  

 

     

             

                     

            

 

A projektnek hozzá kell járulnia minimum egy specifikus kimenet programindikátor és 

minimum egy specifikus kimenet projektindikátor teljesítéséhez. 

Az indikátorok teljesítését a Kisprojekt zárójelentésben követjük figyelemmel. 

 

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 meghatározott dokumentumokkal (pl. újságcikk, jelenléti ív, 

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

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

 

 

     SPECIFIKUS KIMENETI PROGRAM-     

            ÉS PROJEKTINDIKÁTOROK 



6 
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 
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7 
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 
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SPECIFIKUS KIMENETI PROJEKTINDIKÁTOROK  

    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. 
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SPECIFIKUS KIMENETI PROJEKTINDIKÁTOROK  

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. 
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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. 
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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. 
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Príroda a kultúra 

Frequently your initial 

font choice is taken 

Execute 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie                       www.rdvegtc.eu 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.               www.skhu.eu 
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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/Kód,   Megnevezés / Názov,  Mértékegység / 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  / Odôvodnenie všetkých rozdielov 

A teljesítés leírása / Charakteristika plnenia 

 

KISPROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT PÉNZÜGYI 

JELENTÉSE  és KISPROJEKT ZÁRÓJELENTÉS 
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Príroda a kultúra 

Frequently your initial 

font choice is taken 

Execute 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie                       www.rdvegtc.eu 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.               www.skhu.eu 
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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 célértéken kívül, az aktuális értéket is fel kell tüntetni;  

• a teljesítés leírásában röviden ismertetni kell az indikátor teljesülését és a 

projektpartnerek által az eredmények fenntarthatósága érdekében véghezvitt 

tevékenységeket.  

Kérjük, az adott indikátor elnevezések és azonosító számok használatát. Amennyiben szükséges, 

szúrjon be új sorokat a kisprojektre meghatározott indikátorszámnak megfelelően. 

 
Kód, Megnevezés, (választott specifikus kimenet programindikátor neve), Mértékegység 
Célérték (TSZ szerint), A jóváhagyott Kisprojekt záró jelentésben feltüntetett elért érték 

Aktuális érték, A teljesítés leírása 

 

 

KISPROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS 
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Príroda a kult 

 

 

 

 

Frequently your initial font choice is taken 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie                       www.rdvegtc.eu 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.               www.skhu.eu 
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ELÉRHETŐSÉG  

www.rdvegtc-spf.eu  

info@rdvegtc-spf.eu  

 
Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

+36 30 162 2320  
 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 

Ulica Biskupa Kondého 4577/18 

929 01 Dunajská Streda 

+421 905 134 745  
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!  
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A prezentáció tartalma nem feltétlenül tükrözi  

az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
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