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Příloha 13 

Výstupy a výsledek programu Kultura včetně indikátorů  

Oblast podpory: Revitalizace movitého a nemovitého kulturního 

dědictví 

Výzva: Inovativní využití movitého a nemovitého kulturního dědictví 

Výsledek programu 1 Zkvalitnění správy kulturního dědictví 

Indikátor výsledku 
Jednotka 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota 

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění 

Zdroj ověření 

1 

Roční počet 
návštěvníků 
podpořených 

kulturních památek a 
kulturních aktivit  

roční počet 

bude 
doplněno 
do žádosti 

o grant 

2021 

bude 
doplněno 
do žádosti 

o grant 

bude doplněno 
do žádosti o 

grant 

Dokumentace KP – 
počet prodaných 

vstupenek, 
statistiky, 

kvalifikovaný 
odhad 

Definice indikátoru 

Roční počet návštěvníků památek kulturního dědictví (movité i nemovité památky) a kulturních 
aktivit podporovaných z FM EHP 2014-2021, bez ohledu na rozsah restaurování památky 
(částečné/úplné) nebo rozsah podpory kulturní akce (částečná/plná). Za kulturní akci je 
považována jakákoliv přístupná akce, která oživuje kulturní dědictví (např. představení, 
festivaly, včetně povinných informačních akcí v projektu). 

Způsob stanovení 
hodnoty indikátoru 

Počáteční hodnota bude vypočtena jako průměrný roční počet návštěvníků za období 5 let 
před zahájením projektu stanovený na základě dostupných statistických údajů (např. počet 
prodaných vstupenek, účetní záznamy) nebo na základě kvalifikovaného odhadu (v případě 
nedostupnosti statistických údajů). V případě, že památka nebyla před realizací projektu 
přístupná, bude počáteční hodnota 0. Způsob stanovení počáteční hodnoty bude popsán v poli 
Plnění indikátoru, způsob stanovení a ověření hodnot v části 5 žádosti o grant (Relevance 
projektu k programu) / záložce Relevance projektu v IS CEDR. 

Cílová hodnota bude stanovena jako odhadovaný součet všech návštěvníků kulturní památky 
a jejich kulturních aktivit za první návštěvnické období (12 měsíců) po skončení projektu 
(splnění jeho účelu) / zpřístupnění kulturního dědictví. V případě, že jednotlivec navštívil 
kulturní památku a zároveň se účastnil několika aktivit pořádaných konečným příjemcem, 
započítá se vícekrát, tedy každý vstup/návštěva. U aktivit, které svým charakterem neumožňují 
přesné vyčíslení počtu účastníků, bude počet stanoven odhadem (např. v případě kulturních 
akcí za pomoci fotodokumentace a kvalifikovaných odhadů). 

2 

Roční příjmy (v Kč) 
generované z 

revitalizovaného 
kulturního dědictví 

roční počet 

bude 
doplněno 
do žádosti 

o grant 

2021 

bude 
doplněno 
do žádosti 

o grant 

bude doplněno 
do žádosti o 

grant 

Dokumentace KP – 
statistiky, účetnictví 

Definice indikátoru 

Roční příjmy (v Kč) generované revitalizovanými movitými a nemovitými kulturními památkami 
včetně vstupného z podporovaných akcí bez ohledu na rozsah podpory z FM EHP 2014-2021. 
Zahrnuje také příjmy generované v podnicích provozovaných v prostorách obnovených 
památek. 



 

2 
 

Způsob stanovení 
hodnoty indikátoru 

Počáteční hodnota bude vypočtena jako průměrný roční příjem za období 5 let před zahájením 
projektu stanovený na základě dostupných údajů (např. účetní záznamy). V případě, že 
kulturní památka nebyla před realizací projektu přístupná, bude počáteční hodnota 0. Způsob 
stanovení počáteční hodnoty bude popsán v poli Plnění indikátoru, způsob stanovení 
a ověření hodnot v části 5 žádosti o grant (Relevance projektu k programu) / záložce 
Relevance projektu v IS CEDR. 
Cílová hodnota bude stanovena jako odhadovaný roční příjem generovaný revitalizovanými 
movitými a nemovitými kulturními památkami vč. příjmů generovaných v podnicích 
provozovaných v prostorách obnovených památek. 
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Podíl osob se 
zvýšenými znalostmi 
o kulturním dědictví 

menšin (včetně 
Romského) na 

základě návštěvy 
revitalizovaného 

kulturního dědictví 

% N/A N/A 

bude 
doplněno 
do žádosti 

o grant 

bude doplněno 
do žádosti o 

grant 

Písemný/elektronic
ký záznam 

výsledků průzkumu 

Definice indikátoru 

Průzkum prováděný mezi návštěvníky kulturní památky podporované programem - v průběhu 
(např. formou dotazníku na vstupence) nebo po návštěvě (např. formou dotazníku na 
internetových stránkách) o zvýšených znalostech o kulturním dědictví menšin, včetně 
Romského. 

Způsob stanovení 
hodnoty indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na N/A.  

Cílová hodnota je stanovena jako procento z celkového počtu odevzdaných odpovědí, které 
potvrdí zvýšené znalosti o kulturním dědictví menšin, vč. Romského. 

Způsob sběru informací bude konečný příjemce definovat v průběhu realizace projektu 
a informovat Zprostředkovatele v rámci Průběžné monitorovací zprávy.   

Konečný příjemce je povinen shromažďovat údaje v nominálních hodnotách, tj. celkový počet 
odevzdaných odpovědí a počet odpovědí vyjadřujících zvýšené znalosti, a to za každý 
jednotlivý vstup. 

4 
Počet vytvořených 
pracovních míst  

počet 0 N/A 

bude 
doplněno 
do žádosti 

o grant 

bude doplněno 
do žádosti o 

grant 

Výplatní lístky, 
pracovní smlouvy 

Definice indikátoru 

Jedná se o nová (dodatečná) pracovní místa v organizaci konečného příjemce/partnera 
projektu nebo jiné organizaci, která byla vytvořena v souvislosti s realizací projektu. Pracovní 
místo by mělo být trvalé (tj. doba trvání minimálně 1 rok), placené plně nebo částečně z grantu 
projektu a ekvivalentní plnému úvazku (tj. více než 30 hodin/týden). Pokud pracovní místo 
existuje již před zahájením projektu, nezapočítává se do počtu nově vytvořených pracovních 
míst (i když je placené z grantu). 

Způsob stanovení 
hodnoty indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0 s ohledem na neexistenci pracovního místa před 
realizací projektu. Cílová hodnota je stanovena jako součet nových pracovních míst 
vytvořených díky realizaci projektu. Jako místo na plný pracovní úvazek se započítává místo 
s úvazkem vyšším než 30 hodin/týden.  Pracovní místa na částečný úvazek se vykazují jako 
poměrná část plného úvazku a výpočet vychází z hodnoty 30 hodin/týden. Pokud přesné 
informace o rozsahu úvazku nejsou k dispozici, počítají se dvě pracovní místa na částečný 
úvazek jako jedno pracovní místo na plný úvazek. V případě sezónních pracovních míst (např. 
v odvětvích cestovního ruchu/kulturního dědictví), se např. 3 měsíční pracovní poměr na plný 
úvazek rovná 0,25 plného úvazku. 

Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o pracovních místech ve členění 
podle pohlaví (M, Ž) a dvou věkových skupin (15-29; 30 a výše). 

Doplnění: 
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Plný pracovní úvazek bude vždy navázán na pracovní smlouvu, protože DPP ani DPČ nemůže 
zajistit splnění definice trvalého pracovního místa – tj. rozsah více než 30 hod/týden a trvání 
minimálně jeden rok.  
Pracovní místo, kde je uzavřena DPP nebo DPČ bude započítáno jako poměr k plnému 
úvazku. Např. DPČ na 20 hodin týdně po dobu 1 roku bude činit 0,66 pracovního místa 
(20/30). Pokud nebude uzavřena na celý rok, musí být hodnota ještě propočítána s délkou 
trvání smlouvy (např. v případě uzavření na 6 měsíců, to bude 0,66 * 0,5, tj. 0,33 pracovního 
místa).  
U DPP, kde je za rok jen 300 hodin/rok, tj. 10 pracovních týdnů plného úvazku (30 
hodin/týden) vychází hodnota 0,19 pracovního místa. 

Výstup programu 1.3 Podpora inovativního využití památek a předmětů kulturního dědictví 

Indikátor výstupu 
Jednotka 
indikátoru 

Počáteční 
hodnota 

Měsíc/rok 
stanovení 
počáteční 
hodnoty 

Cílová 
hodnota 

Předpokládaný 
měsíc/rok 
naplnění 

Zdroj ověření 

1 
Počet interaktivních 

nástrojů pro prezentaci 
kulturního dědictví 

počet 0 N/A 

bude 
doplněno 

do 
žádosti o 

grant 

 

bude doplněno 
do žádosti o 

grant 

Předávací protokol, 
potvrzení o převodu 
vybavení do majetku 
KP, dokumentace KP 

Definice indikátoru 

Jedná se o interaktivní nástroje pro prezentaci kulturního dědictví. Za interaktivní nástroje jsou 
považovány nástroje využívající současné technologie, např. mobilní aplikace, interaktivní 
panely atd. 

Způsob stanovení  
hodnoty indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0. 

Cílová hodnota je stanovena jako počet jednotlivých typů interaktivních nástrojů, které byly 
vytvořeny a doloženy relevantní dokumentací. V případě opakovaného využití jednoho typu 
nástroje (např. 10 interaktivních tabulí v rámci prohlídkové trasy) se započítává nástroj pouze 
jednou. 
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Počet odborných 
pracovníků 

vyškolených v oblasti 
podnikání  

počet 0 N/A 

bude 
doplněno 

do 
žádosti o 

grant 

bude doplněno 
do žádosti o 

grant 

Dokumentace KP, 
prezenční listiny 

Definice indikátoru 

Jedna osoba s úrovní vzdělání 3 podle evropského kvalifikačního rámce (střední vzdělávání) 
nebo nad touto úrovní, která ukončila vzdělávací akci realizovanou s podporou FM EHP 2014–
2021 v souvislosti s podnikáním a inovativním využitím v oblasti kulturního dědictví nezávisle 
na délce a typu vzdělávací akce (workshop / školení / seminář / konference / bilaterální 
výměna apod.). 

Doplněk: Úroveň 3 = osvědčení o studiu (délka studia 3 roky). 
Zahrnuje pouze odborníky, kteří mohou využít získané informace ve své práci související se 
správou památek kulturního dědictví (vlastníci, manažeři, PR manažeři, apod.). Nezahrnuje 
veřejnost. 

V případě, že se jednotlivec zúčastnil více vzdělávacích akcí, započítává se každá jednotlivá 
účast. 

Způsob stanovení  
hodnoty indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0.  

Cílová hodnota je stanovena jako počet odborných pracovníků, kteří se zúčastnili vzdělávacích 
akcí v oblasti podnikání. K jejímu naplnění dojde po uskutečnění vzdělávací akce v rámci 
projektu a po doložení osvědčení o účasti v daném rozsahu/podepsané prezenční listiny. 

Konečný příjemce je povinen shromažďovat a evidovat údaje o účastnících vzdělávacích akcí 
ve členění podle pohlaví (M, Ž). 
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3 
Počet podpořených 
akcí v památkách 
kulturního dědictví 

počet 0 N/A 

bude 
doplněno 

do 
žádosti o 

grant 

bude doplněno 
do žádosti o 

grant 

Dokumentace KP – 
fotodokumentace, 

propagační materiály a 
pozvánky 

Definice indikátoru 

Počet akcí konaných v kulturních památkách nebo s předměty movitého kulturního dědictví 
jako přímý výsledek podpory z FM EHP 2014–2021  bez ohledu na rozsah podpory akce 
(částečně hrazeno z grantu/plně hrazeno z grantu). 

Za akci je považována jakákoliv veřejnosti přístupná událost, která slouží k oživení památky 
kulturního dědictví (např. kulturní akce, koncerty, festivaly, přednášky, projekce, povinné 
propagační akce atd., započítávají se opakování a reprízy). 

Způsob stanovení  
hodnoty indikátoru 

Počáteční hodnota je stanovena na 0.  

Cílová hodnota indikátoru je naplněna po uskutečnění akce konané v kulturní památce / 
s předměty movitého kulturního dědictví a doložení jejího konání relevantní dokumentací – 
fotodokumentace, videa, prezenční listiny s dodržením pravidel publicity. 

 

 


