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Následující seznam uvádí příklady typických indikátorů pro různé typy operací v rámci prioritních 
oblastí. Jako příklady operací jsou uvedeny převážně individuální projekty, avšak obdobný princip je 
aplikovatelný také na programy a blokové granty. Seznam má sloužit jako návod při procesu 
identifikace indikátorů pro logický rámec v rámci přípravy žádosti a neuvádí všechny možné 
relevantní indikátory. 
 
Indikátory Výsledků mají zahrnovat hlavní hmotné výstupy operace. Je nutné mít na paměti, že 
obvykle každá operace bude mít více než jeden Výsledek a každý Výsledek více než jeden 
indikátor.V přiloženém seznamu je u každého projektu uveden pro příklad pouze jeden indikátor 
Výsledků. 
 
Obvykle je pro projekt stanovený jeden Účel, avšak v některých případech jich může být i. V takovém 
případě musí být indikátor přiřazený každému Účelu. Pro každý Účel může být stanoven více než 
jeden indikátor. 
 
Pro několik operací v rámci jedné prioritní oblasti bude zpravidla stanoven stejný Celkový cíl. 
Obvykle bude Udržitelný rozvoj (zvýšení zaměstnanosti a ekonomický růst) je Celkovým cílem, který 
je provázán s  cíli grantů v rámci FM EHP/Norska na podporu snižování sociálních a ekonomických 
rozdílů v EU. Další typický Celkový cíl se může vztahovat ke zvyšování biodiverzity, zlepšování 
zdraví, snižování obsahu skleníkových plynů atd. 
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Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
2004-2009 

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti 
 
 

    Prioritní oblast  Typ operace  Úroveň Typ indikátoru Definice Kvantifikace
Celkový 
cíl 

Zlepšení zdraví 
obyvatelstva 

Zlepšení zdraví obyvatelstva snižováním počtu 
chorob způsobených patogeny obsaženými 
v pitné vodě 

% snížení počtu chorob 
přenášených pitnou vodou 

Účel  Zásobování
obyvatelstva (dodávka 
vody) 

Domácnosti jsou zásobeny kvalitnější vodou Počet a  % obyvatel 

Čištění vody,  
zajištění pitné 
vody 

Výsledek Efektivnější čištění a 
úprava vody 

Zlepšení funkce čistíren odpadních vod a 
úpraven vod 

m3 kapacity pro čištění/úpravu 
vody za den 

Celkový 
cíl 

Udržitelné využívání 
zdrojů 

Materiály a energie obnovené recyklací % netto obnovených zdrojů  

Účel Snížení počtu skládek 
odpadů 

Snížení ukládání odpadu na skládky % snížení počtu skládek odpadů 

Nakládání s 
odpady 

Výsledek  Recyklace odpadu Vytvoření kapacity zařízení na recyklaci odpadu Kapacita je měřena v tunách za rok 
Celkový 
cíl 

Snížení emisí CO2  Zvýšení podílu zdrojů obnovitelné energie 
v porovnání s celkovými zdroji energie 

% v porovnání s celkem: snížení 
CO2 v kg za rok 

Účel Cena pro odběratele 
energie 

Snižování cen energie €/kWh 

Ochrana životního 
prostředí, včetně 
životního prostředí 
člověka, mimo jiné 
snižováním znečištění 
a podporou 
obnovitelné energie 

Obnovitelná 
energie 

Výsledek  Výroba obnovitelné
energie 

Vytvoření kapacity pro výrobu obnovitelné 
energie 

Kapacita v kW/MW 

Celkový 
cíl 

Zvýšená kvalita 
životního prostředí 

Zlepšené zdraví a zvýšená biodiverzita Počet druhů v jednotlivých 
ekosystémech atd. 

Účel Snížení obsahu těžkých 
kovů 

Menší obsah těžkých kovů v odpadní vodě, kalu 
nebo odpadu 

% snížení obsahu těžkých kovů  

Program  
produkce 
v koželužství bez 
zatěžování 
životního 
prostředí  

Výsledek Recyklace těžkých 
kovů 

Zvýšení kapacity pro recyklaci Cr/Cd/Cu atd. Tuny za rok 

Celkový 
cíl 

Zachování biodiverzity Návrat k přirozené ekologické rovnováze a 
zachování významných druhů pro budoucnost 

Počet druhů v jednotlivých 
ekosystémech atd. 

Účel Zvýšení výskytu žab  Počet žab se zvýší z nízké na udržitelnou úroveň Počet a % zvýšení 

Podpora udržitelného 
rozvoje 
prostřednictvím 
lepšího využívání 
zdrojů a hospodaření s 
nimi 

Ochrana 
biodiverzity 

Výsledek Stanoviště pro žáby Vytvoření/obnovení chráněných území pro žáby m2 chráněného území 
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Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
2004-2009 

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti 
 
 

    
 
Prioritní oblast  Typ operace  Úroveň Typ indikátoru Definice Kvantifikace

Celkový 
cíl 

Udržitelný rozvoj Revitalizace budov vytváří příležitosti pro různé 
typy podnikání v budovách 

Přidaná hodnota (počet pracovních 
míst, příjem atd.) 
Muži/ženy 

Účel Zvýšení funkčnosti 
budov 

Budovy mohou být využity pro vzdělávání, jako 
turistická atrakce, nebo pro jiné účely 

Počet lidí využívajících budovy 

Revitalizace 
historických 
městských území 

Výsledek  Obnovené budovy Vytvoření nové užitné infrastruktury a využití 
ploch v historických budovách 

m2 obnovených ploch budov 

Celkový 
cíl 

Přístup ke vzdělání a 
výzkumu  

Zvýšený zájem o daný vědní obor prohloubí 
znalosti s ním související. 

Počet vydaných publikací 

Účel  Dosažitelnost pro
veřejnost 

Muzeum jako turistická atrakce Počet návštěvníků za rok 

Zřizování muzeí 

Výsledek Vytvoření prostor pro 
umístění historických 
předmětů 

Výstavba budovy muzea m2 ploch budovy 

Celkový 
cíl 

Zvýšení efektivity 
výzkumu 

Informace jsou zpřístupněny za účelem 
zefektivnění výzkumu 

Počet  vydaných publikací 

Účel Digitalizace dokumentů Dokumenty jsou digitalizovány, roztříděny a 
zpřístupněny pro výzkum 

Počet zpracovaných gigabajtů 

Uchování evropského 
kulturního dědictví 
včetně veřejné dopravy 
a obnovy měst 

Uchování 
historických 
informací 

Výsledek Instalace zařízení  pro 
digitalizaci 

Zařízení pro skenování a elektronické 
zpracování historických dokumentů 

Kapacita zařízení v gigabajtech  

Celkový 
cíl 

Zkvalitnění služeb pro 
veřejnost 

Zvýšená efektivita při jednání s klienty, 
zrychlení lhůt pro odpověď atd. 

Zkrácení lhůty pro odpověď na 
standardní dotazy veřejnosti ve 
dnech 

Účel Uspořádání školení pro 
zaměstnance územní 
samosprávy 

Školicí kurzy pro zaměstnance na různých 
úrovních přizpůsobené různým potřebám 

Počet zaměstnanců s příslušnou 
novou schopností 

Rozvoj lidských 
zdrojů, mimo jiné, 
podporou vzdělávání a 
školení, posilováním 
kapacity správních a 
veřejných služeb 
místní samosprávy 
nebo jejích orgánů, a 
podporou 
demokratických 
procesů, které mu 
napomáhají 

Zavádění 
informačních 
technologií 
v územní 
samosprávě 

Výsledek Instalace informačních 
a komunikačních sítí 

Instalace sítě informačních a komunikačních 
technologií a softwaru 

Kapacita pro zpracování údajů v 
gigabajtech 
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Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
2004-2009 

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti 
 
 

    Prioritní oblast  Typ operace  Úroveň Typ indikátoru Definice Kvantifikace
Celkový 
cíl 

Posílení občanské 
společnosti 

Lepší využití místních zdrojů a zlepšení 
komunikace mezi různými sektory společnosti 

Přidaná hodnota ( % zvýšení HDP 
na hlavu nebo jeho složek) 

Účel Uspořádání školení Organizace školicích programů za účelem 
zavádění specifických dovedností ve veřejném i 
soukromém sektoru 

Počet lidí s novými dovednostmi 

 Blokový grant - 
školení za účasti 
NNO 

Výsledek  Identifikace
specifických 
dovedností v NNO 

Vyhledání a identifikace specifických 
dovedností v rámci neziskového sektoru ve 
stanovených oblastech 

Počet NNO a osob se stanovenými 
dovednostmi 

Celkový 
cíl 

Integrace do 
společnosti 

Více dětí je schopno využít své schopnosti a 
zapojit se do společnosti  

 Počet dětí integrovaných do 
společnosti 

Účel  Poskytnutí pomoci
handicapovaným dětem 

Pomoc je poskytnuta dětem žijícím v zařízení a 
docházejícím do zařízení 

Počet dětí využívajících zařízení 

Zařízení pro 
handicapované 
děti  

Výsledek Vybudování zařízení 
pro handicapované děti 

Výstavba budovy vybavené pro handicapované 
děti 

Počet míst v zařízení 

Celkový 
cíl 

Zlepšení zdraví Snížení počtu dnů nemocenské Počet dnů nemocenské na % 
obyvatelstva 

Účel Zajištění dostupnosti 
lékařské péče 

Lékařská péče poskytnutá veřejnosti v dané 
oblasti za časové období 

Počet ošetření za rok 

Zdravotnictví a péče o 
dítě 

Zkvalitnění 
zdravotnických 
služeb na 
venkově 

Výsledek  Zvýšení  kapacity
zdravotnických zařízení 

Počet zdravotníků dostupných pro veřejnost 
v dané oblasti 

Počet zdravotníků v dané oblasti 

Celkový 
cíl 

Snížení negativních 
vlivů na životní 
prostředí 

Lepší možnosti využití omezených zdrojů na 
řešení nejdůležitějších problémů znečištění 
ovzduší 

% snížení obsahu vybraných 
znečišťujících látek v ovzduší 

Účel  Zlepšení znalostí
v oblasti znečišťování 
ovzduší 

Lepší znalost látek znečišťujících ovzduší, jejich 
původu a jejich vlivu na životní prostředí 

Počet vydaných vědeckých 
publikací 

Vědecký výzkum a 
vývoj 

Centrum pro 
výzkum 
znečišťování 
ovzduší 

Výsledek Vybudování zařízení 
pro výzkum 

Vybudování zařízení určených pro výzkum a 
k umístění přístrojů na monitorování 
znečišťování ovzduší 

Počet pracovních míst pro vědecké 
pracovníky v zařízení 
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Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
2004-2009 

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti 
 
 

    
 
Prioritní oblast  Typ operace  Úroveň Typ indikátoru Definice Kvantifikace

Celkový 
cíl 

Udržitelnost podniků Pracovní místa a příjmy vytvořené v rámci 
nových výzkumných aktivit a nových podniků, 
stejně jako v rámci dalších podpůrných a 
souvisejících aktivit. 

Přidaná hodnota (počet pracovních 
míst, příjem atd.) 
Muži/ženy 

Účel Zakládání MSP Aktivní využívání výsledků výzkumu pro 
vytváření a financování podniků, které budou 
posléze soběstačné 

Počet založených podniků 

 Zakládání
výzkumných 
center, malých a 
středních 
podniků (MSP) a 
jejich rozvoj  

 

Výsledek  Vybudování zařízení Zakládání zařízení s důrazem na vytváření 
tvůrčího prostředí a na přitažlivost pro vysoce 
kvalifikované pracovníky 

Plocha, počet zaměstnanců 

Celkový 
cíl 

Zvýšení efektivnosti 
financování 

Lepší a rychlejší snižování sociálních a 
ekonomických rozdílů s využitím dostupného 
rozpočtu 

Přidaná hodnota (místní a národní  
HDP na hlavu, nebo jeho složky) 

Účel Získání nových znalostí
v oblasti efektivního 
řízení projektů  

 Identifikace nových vztahů, nové zdokonalené 
schopnosti atd. 

Počet vydaných publikací 

Vědecký výzkum a 
vývoj 

Financování 
výzkumných 
programů (socio-
ekonomická  
témata spojená 
s financováním 
projektu) Výsledek  Výzkumné aktivity Potenciál pro výzkumné projekty se stanoveným 

cílem 
Počet potenciálních projektů 
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Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
2004-2009 

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti 
 
 

  

 
OBLASTI V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU 

  Prioritní oblast  Typ operace  Úroveň Typ indikátoru Definice Kvantifikace
Celkový 
cíl 

Posílení mezinárodní 
spolupráce v oblasti 
boje proti zločinu 

Vzájemný přínos pro země zapojené do boje 
s mezinárodním zločinem 

% nárůst vyřešených 
přeshraničních kriminálních 
případů 

Účel Zvýšení úspěšnosti při 
řešení kriminálních 
případů na místní a 
národní úrovni 

Účelnější využívání policejních údajů za účelem 
efektivního řešení kriminálních případů a 
zvýšení míry vyřešených případů  

% nárůst vyřešených národních 
kriminálních případů 

Implementace 
Schengenského acquis, 
podpora Národních 
akčních plánů a 
posilování justice 

Počítačový 
systém pro 
registraci a 
účelné nakládání 
s policejními 
údaji 

Výsledek  Instalace  zařízení Instalace informačních a komunikačních 
technologií a softwaru 

Kapacita pro zpracování údajů v 
gigabajtech 

Celkový 
cíl 

Zlepšené životní 
prostředí 

Snížení znečišťování prostřednictvím zlepšení 
kontroly a transparentnosti a  přijetí následných 
nápravných opatření  

% snížení znečištění pro každou 
příslušnou znečišťující látku 

Účel Zvýšená efektivnost při 
prosazování požadavků 
dohlížejících orgánů 

Lepší využívání prostředků příslušného úřadu 
k vymáhání specifických a cílených požadavků 
v oblasti prevence znečišťování 

Počet zamítnutých povolení, pokut 

Kontrola a 
transparentnost 
v oblasti 
průmyslového 
znečištění 

Výsledek Zavedení systému
kontroly  

 Vývoj a online zavedení systému pro registraci 
emisních limitů, zpráv o emisích a kontrolu 
 
 

Počet subjektů, které budou 
zaregistrovány. 
% celkového znečištění jedním 
znečišťovatelem 

Celkový 
cíl 

Zlepšení kvality vody a 
biodiverzity 

Zlepšená kvalita vody a zvýšená biodiverziota 
prostřednictvím cílených  činů a pohotové 
reakce  

% snížení znečištění příslušných 
parametrů; počet žijících druhů 

Účel Dostupnost informací o 
aktuální situaci a 
schopnost na ni pružně 
reagovat 

Online informace o příslušných parametrech 
v rámci vodní soustavy/vodního hospodářství 

Zkrácení doby reakce v hodinách 

Posílení 
administrativní 
kapacity 
při implementaci 
acquis v oblasti 
životního prostředí 

Monitorovací 
systém pro vodní 
hospodářství 

Výsledek  Instalace zařízení Senzory, sítě, software, informační a 
komunikační technologie atd. 

Plocha v m2; počet 
monitorovaných parametrů 
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Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
2004-2009 

Příklady indikátorů pro prioritní oblasti 
 
 

    Prioritní oblast  Typ operace  Úroveň Typ indikátoru Definice Kvantifikace
Celkový 
cíl 

Zlepšení životního 
prostředí 

Zvýšený zájem o ekologické hodnoty, vzhledem 
k tomu, že také vytváří výnosy z turismu, které 
se zčásti vracejí zpět do ochrany ekologických 
stanovišť 

€ generovaná na ochranu životního 
prostředí 

Účel Zvýšený turistický ruch Zvýšená přitažlivost pro turisty % nárůstu počtu turistů 

Přeshraniční 
ekoturistika 

Výsledek Zakládání a
identifikace 
turistických oblastí 

 Spolupráce mezi různými turistickými 
organizacemi a identifikace příslušných oblastí 

Počet organizací, zemí a oblastí 

Celkový 
cíl 

Udržitelný rozvoj Zrychlený regionální rozvoj způsobený růstem 
ekonomiky a vytvářením a ochranou pracovních 
míst 

Přidaná hodnota (počet pracovních 
míst; % nárůstu HDP na hlavu, 
nebo jeho složek) 

Účel  Zvýšená efektivita
využívání zdrojů 

Efektivnější využívání omezených zdrojů 
k plnění cílů regionálního rozvoje 

Hodnocení jednotlivých cílů 

Regionální politika a 
přeshraniční aktivity 

Bilaterální 
spolupráce 
s donorem při 
posilování 
politik 
regionálního 
rozvoje 

Výsledek  Implementace nových
postupů politiky 
regionálního rozvoje 

Nové postupy a politiky odsouhlaseny a 
implementovány prostřednictvím účasti a 
školení  

Počet implementovaných postupů, 
zapojených rezortů a 
zaměstnavatelů 

Celkový 
cíl 

Zlepšení zdraví Rostliny, zvířata a lidé mají prospěch 
z kontrolované a čistší zemědělské produkce 

% snížení dnů nemocenské a úmrtí 

Účel Zlepšení bezpečnosti 
produkce potravin 

Zavádění limitů a kontroly v oblasti vstupních 
faktorů do orné půdy 

% snížení obsahu těžkých kovů, 
patogenů a dalších stanovených 
znečišťujících látek v orné půdě 

Technická asistentce 
v oblasti implementace 
acquis communautaire 

Implementace  
směrnic o 
využívání 
odpadu 
v zemědělství a 
směrnic o 
používání hnojiv 
do národní 
legislativy 

Výsledek  Úprava národní
legislativy 

Zavedení ucelené legislativy v souladu 
s příslušnými směrnicemi atd. a v souladu 
s místními a národními podmínkami včetně 
schválení parlamentem 

Přijetí zákona 
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