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1. Uvod 

 

Člankom 16. Uredbe (EU) 2021/1060 o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za 

regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju 

i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za 

azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području 

upravljanja granicama i vizne politike (dalje: CPR), propisuje se obveza država članica u pogledu 

uspostave okvira uspješnosti kako bi se omogućilo praćenje i evaluacija uspješnosti programa te 

izvješćivanje o njoj tijekom provedbe programa i kako bi se doprinijelo mjerenju ukupne uspješnosti 

fondova.  

Određeno je također da se okvir uspješnosti sastoji se od:  

a) pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata povezanih sa specifičnim ciljevima 

utvrđenima u uredbama za pojedine fondove odabranih za program;  

b) ključnih etapa koje se za pokazatelje ostvarenja trebaju ostvariti do kraja 2024.; i  

c) ciljnih vrijednosti koje se za pokazatelje ostvarenja i pokazatelje rezultata trebaju ostvariti 

do kraja 2029.  

Ključne etape i ciljne vrijednosti utvrđuju u odnosu na svaki specifični cilj u okviru programa, a 

njihovim postavljanjem Europskoj komisiji i državama članicama bit će omogućeno mjerenje napretka 

u ostvarenju specifičnih ciljeva.  

Također je propisana obveza usklađivanja postavljenih pokazatelja sa zahtjevima kako ih propisuje 

članak 33. stavak 3. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 o financijskim pravilima koja se primjenjuju na 

opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, 

(EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i 

Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012, a kojim se 

ukazuje da pokazatelji moraju biti relevantni, prihvaćeni, vjerodostojni, jednostavni i pouzdani.  

Članak 17. CPR-a propisuje da metodologija za uspostavu okvira uspješnosti mora obuhvatiti: 

kriterije koji se primjenjuju za odabir pokazatelja; podatke ili dokaze koji su upotrijebljeni, jamstvo 

kvalitete korištenih podataka i metodu izračuna; te naposljetku faktore koji mogu utjecati na ostvarenje 

ključnih etapa i ciljnih vrijednosti te način na koji su uzeti u obzir. 

Sukladno CPR-u, ovim dokumentom donosi se metodologija temeljem koje će se uspostaviti okvir 

uspješnosti za praćenje, izvješćivanje i ocjenjivanje provedbe Programa Instrumenta za financijsku 

potporu u području upravljanja granicama i vizne politike Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: 

Program BMVI), 

Zajednički pokazatelji, kako su navedeni u Prilogu VIII. Uredbe (EU) 2021/1148 o uspostavi, u 

okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području 

upravljanja granicama i vizne politike (u daljnjem tekstu: Uredba), predstavljaju alat za izvješćivanje o 

napretku Programa BMVI-ja u ostvarenju specifičnih ciljeva. Metodologijom se utvrđuje jedinstveni 

pristup u odabiru pokazatelja, izvore podataka koji su upotrijebljeni prilikom njene izrade te jamstvo 

njihove kvalitete, metodologija izračuna postavljenih vrijednosti i faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje vrijednosti, a koji su uzeti u obzir prilikom postavljanja vrijednosti pokazatelja. Metodologija 

obuhvaća relevantne pokazatelje ostvarenja i pokazatelje rezultata, ključnih etapa i ciljnih vrijednosti u 

odnosu na svaki specifični cilj, a sve u okviru i s obzirom na djelovanja planirana Programom BMVI-

ja.  
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2. Izvor  korištenih podataka 

 

U okviru pripreme Programa BMVI-ja za VFO 2021. – 2027., Uprava za europske poslove, 

međunarodne odnose i fondove Europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova pozvala je sve 

relevantne dionike da dostave sveobuhvatne analize i prijedloge budućih aktivnosti za financiranje u 

okviru BMVI-ja. Tom prilikom partnerima su dostavljeni svi relevantni pripremni dokumenti koji se 

odnose na područje potpore u sklopu Fond za integrirano upravljanje granicama, Instrument za 

financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike te im je ukazano na njihovu ulogu 

u provedbi, praćenju i procjeni budućeg programa. 

Odlukom Nacionalnog koordinacijskog odbora za europske strukturne i investicijske fondove i 

instrumente Europske unije u Republici Hrvatskoj, od 28. listopada 2020. godine uspostavljene su radne 

skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. Tako 

je navedenom Odlukom osnovana radna skupina „Sigurna Hrvatska“, koja je odgovorna  za izradu 

sadržaja mogućih ulaganja za financiranje putem fondova za unutarnje poslove – Fond za azil, migracije 

i integraciju (AMIF), Fond za unutarnju sigurnost (ISF) te Fond za integrirano upravljanje granicama, 

Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizama (BMVI) dok je 

Ministarstvo unutarnjih poslova određeno nositeljem sadržaja povezanog s područjem sigurnosti. 

Sastavu radne skupine Sigurna Hrvatska čine sljedeći relevantni partneri: 

1. Ministarstvo unutarnjih poslova 

2. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove Europske unije 

3. Ministarstvo financija 

4. Ministarstvo uprave i pravosuđa 

5. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

6. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

7. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

8. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 

9. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

10. Ministarstvo zdravstva 

11. Ministarstvo obrane 

12. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske 

13. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske 

14. Hrvatska udruga poslodavaca. 

Prilikom izrade Programa BMVI-ja, prijedloge djelovanja, kao i podatke temeljem kojih su 

postavljeni pokazatelji, dostavili su sljedeći potencijalni korisnici: 

1. Ministarstvo unutarnjih poslova: 

▪ Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave 

▪ Uprava za granicu 

2. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

3. Ministarstvo financija 

Aktivnosti koje su potencijalni korisnici dostavili sukladno svojim nadležnostima potkrijepljene su 

statističkim podacima iz 2018., 2019. i 2020. godine. Podaci o pokazateljima prikazani u ovom 

dokumentu dobiveni su iz sljedećih vrsta izvora: 

- službene evidencije državnih tijela 

- interne baze podataka državnih tijela 
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- Uredbe o ustrojstvu državnih tijela 

- podaci o provedenim aktivnostima u sklopu projekata u Višegodišnjem financijskom razdoblju 

2014. – 2020. 

- planovi osposobljavanja 

- službene statistike međunarodnih institucija 

- EUROSTAT. 
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3. Osiguranje kvalitete podataka i načina izračuna 

 

Prilikom izrade metodologije, a sukladno općeprihvaćenih definicijama kvalitete podataka koji se 

koriste za izradu statistike, vodilo se računa o osobito važna tri kriterija: 

- Točnosti i pouzdanosti – ispravnom bilježenju stvarnog stanja, pri čemu se podrazumijeva da 

sustav praćenja trebali moći podržati retroaktivnu korekciju podataka u slučaju pogrešaka u 

bilježenju; 

- Usporedivosti – čime se osigurava mogućnost usporedbe podataka kroz vrijeme i između 

zemalja, a zbog čega postoji potreba korištenja zajedničkih definicija u prikupljanju i obradi 

podataka, uključujući cjelovite skupove podataka za sve zajedničke pokazatelje; 

- Koherentnosti – koja se odnosi na primjerenost podataka koji se mogu pouzdano kombinirati 

na različite načine. 

Podaci navedeni u ovoj metodologiji predstavljaju procjenu određenu na temelju srednje ili 

apsolutne vrijednosti u određenom vremenskom razdoblju. Vrijednosti prikupljenih podataka računaju 

se uzimajući u obzir određene parametre i okolnosti iz vremena prikupljanja podataka na kojima se 

temelje navedene procjene te procijenjene buduće okolnosti. Procjene za pokazatelje određene su u 

odnosu na podatke potencijalnih korisnika za 2018., 2019. i 2020. godinu. 

Vrijednosti su izračunate u odnosu na osnovnu vrijednost koja predstavlja referentnu točku za 

određivanje ključne etape (2024.) i ciljne vrijednosti (2029.). 

Kako bi se osigurala kvaliteta podataka na kojima se temelji izračun pokazatelja propisuju se 

sljedeća pravila: 

1. Prilikom odobrenja projekta u projektnom prijedlogu navode se povezani pokazatelji ostvarenja 

i pokazatelji rezultata sukladno točci 2.1.2. nacionalnog programa; 

2. Izvještavanje se vrši po završetku projektnih aktivnosti i to putem zahtjeva za plaćanje/naknadu 

plaćenih troškova te polugodišnjim i završnom izvještaju o provedbi projekta; 

3. Korisnik u zahtjev za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova odnosno u polugodišnji i završni 

izvještaj o provedbi projekta upisuje podatke o pokazateljima i to na način da u za to predviđenu 

točku upisuje pokazatelje ostvarenja i pokazatelje rezultata sukladno točci 2.1.2. nacionalnog 

programa.  

4. Dodatno, u za to predviđene točke zahtjeva za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova i 

polugodišnje odnosno završni izvještaj korisnik upisuje detaljne podatke o načinu izračuna 

indikatora, npr. za opremu detaljan popis nabavljene opreme sa serijskim i inventurnim 

brojevima; 

5. Korisnik zahtjevu za plaćanje/naknadu plaćenih troškova prilaže svu popratnu dokumentaciju 

kojom se dokazuje točnost upisanih podataka, npr. za opremu ugovor/narudžbenicu te 

otpremnicu, primku i izdatnicu;  

6. Po uspostavi informacijskog sustava korisnik spomenute podatke upisuje u sam sustav, a koji 

se onda generiraju u potrebne dokumente. 

7. Upravljačko tijelo provodi 100%-tnu administrativnu i financijsku kontrolu zahtjeva za 

plaćanje/naknadnu plaćenih troškova čime se osigurava točnost upisanih pokazatelja. Po 

odobrenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova, a po uspostavi informacijskog 

sustava, Upravljačko tijelo validira unesene podatke korisnika. 

8. Upravljačko tijelo, a sukladno zahtjevima CPR-a izvještaja Europsku komisiju o ostvarenosti 

pokazatelja. 
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4. Pokazatelji 

 

4.1. Pokazatelji ostvarenja 

4.1.1. SO 1 GRANICA 

 

Pokazatelj: O.1.1 Broj predmeta opreme kupljenih za granične prijelaze 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 4300 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebne opreme u okviru predloženih 

djelovanja do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 7250 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebne opreme u okviru predloženih 

djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi kupljenu opremu sa serijskim i 

inventarnim brojevima te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata: 
 

 

R.1.14 Broj predmeta opreme registriranih u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu 

R.1.15 Broj predmeta opreme stavljenih na raspolaganje Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu 

Napomena:  

Oprema znači svako materijalno sredstvo kojemu je prema nacionalnim pravilima dodijeljen inventarni broj. Oprema 

uključuje automatizirane sustave granične kontrole/samoposlužne sustave/e-vratâ. U svrhu ovog pokazatelja isključuju se 

prijevozna sredstva (kopnena, pomorska, zračna) koja se prijavljuju pod odgovarajućim pokazateljima. 

Ovaj pokazatelj obuhvaća i stavke opreme kupljene za potrebe nadzora granice koje nisu obuhvaćene drugim pokazateljima. 

Ovaj pokazatelj obuhvaća i opremu za granične prijelaze u najmu ili zakupu. 

Osigurava se da je svaka oprema prijavljena samo jednom unutar jednog projekta, neovisno o tome prima li različite vrste 

potpore tijekom jednog projekta.  

   

Pokazatelj: O.1.1.1 od čega broj kupljenih sustava automatizirane granične kontrole/samoposlužnih sustava/e-vratâ 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Ključna etapa 2024.: 30 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih sustava u okviru predloženih 

djelovanja do 2024. godine. 
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Ciljna vrijednost 2029.: 60 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih sustava u okviru predloženih 

djelovanja do 2024. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadu plaćenih troškova korisnik navodi kupljene sustave za granične prijelaze sa 

serijskim i inventarnim brojevima te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata: 
 

 
R.1.17 Broj prelazaka granice putem sustava automatizirane granične kontrole i e-vrata 

Napomena:  

Automatizirani sustav granične kontrole znači sustav koji omogućuje automatizirani prelazak granice, a koji se sastoji od 

samoposlužnog sustava i e-vratâ. Kad god je to moguće, samoposlužni sustav i e-vratâ bilježe se i prijavljuju pojedinačno, 

a ne kao cijeli ABC sustav. 

Samoposlužni sustav znači automatizirani sustav koji obavlja sve ili neke granične provjere koje su primjenjive na osobu i 

koje se mogu koristiti za prethodni upis podataka u EES-u. Samoposlužni sustav nalazi se ispred ručne granične kontrole 

ili e-vratâ za prethodni upis podataka putnika. Omogućuje putnicima da sami prikupe sve potrebne podatke (putovnicu i 

biometrijske podatke) i provjere njihov identitet. Kiosk je primjer samoposlužnog sustava. 

E-vratâ znači infrastruktura kojom se upravlja elektroničkim putem gdje se zapravo prelazi vanjska granica ili unutarnja 

granica na kojoj kontrole još nisu ukinute. 

Izvor: Uredba (EU) 2017/2225 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u 

pogledu korištenja sustavom ulaska/izlaska. 

Ovaj pokazatelj obuhvaća i automatizirani sustav granične kontrole/samoposlužni sustav/e-vratâ koji je u najmu ili zakupu. 

Oprema također mora biti prijavljena pod pokazateljem O.1.1 Broj komada opreme kupljenih za granične prijelaze. 

Osigurava se da svaki samoposlužni sustav i/ili e-vratâ budu prijavljeni samo jednom unutar projekta. 

   

Pokazatelj: O.1.2 Broj predmeta infrastrukture koji su održavani/popravljani 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 10 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za održavanjem/popravkom predmeta infrastrukture u 

okviru predloženih djelovanja do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 30 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za održavanjem/popravkom predmeta infrastrukture u 

okviru predloženih djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi broj predmeta infrastrukture koji su 

održavani/popravljani te svu potrebnu popratnu dokumentaciju.  

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata: 
 

 
n/p 
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Napomena:  

Infrastruktura znači materijalnu imovinu trajne prirode relevantnu u svrhu djelotvornog europskog integriranog upravljanja 

granicama, a koja ispunjava sve sljedeće uvjete:  

- ima nepokretnu prirodu (ili je trajno vezana za tlo ili za nekretninu koja je trajno vezana za tlo i, u ovom slučaju, gubi svoj 

identitet uključivanjem i postaje dio nepokretne imovine na koju je vezana)  

- u normalnim uvjetima korištenja, uključujući razumnu brigu i održavanje, ima neograničeni vijek trajanja 

- uporabom zadržava svoj izvorni oblik i izgled. 

Infrastruktura isključuje opremu.  

Održavanje i popravak obuhvaća radove na održavanju infrastrukture u radnom stanju (npr. bojenje, popravak vodovodnih 

instalacija), kao i velike popravke koji zahtijevaju velike količine novca i povećavaju gospodarski vijek imovine. 

Osigurava se da je svaki infrastrukturni objekt prijavljen samo jednom unutar jednog projekta, neovisno o tome prima li 

različite vrste potpore tijekom jednog projekta. 

   

Pokazatelj: O.1.3  Broj žarišnih područja koja su primila potporu 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Ključna etapa 2024.: 0 n/p 

Ciljna vrijednost 2029.: 0 n/p 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 n/p 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 n/p 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 n/p 

Povezani pokazatelj rezultata: 
 

 
n/p 

Napomena:   

   

Pokazatelj: O.1.4 Broj objekata za granične prijelaze koji su izgrađeni/poboljšani 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 12 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za izgradnjom/poboljšanjem objekata za granične 

prijelaze u okviru predloženih djelovanja do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 34 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za izgradnjom/poboljšanjem objekata za granične 

prijelaze u okviru predloženih djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi radove kojima su objekti graničnih 

prijelaza izgrađeni/poboljšani te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  
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Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata: 
 

 
n/p 

Napomena:  

Sukladno Uredbi (EU) 2016/399 o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o 

schengenskim granicama) „granični prijelaz” znači bilo koji granični prijelaz koji su nadležna tijela odobrila za prelazak 

vanjskih granica. 

Objekt znači infrastruktura ili oprema koja nije obuhvaćena drugim pokazateljima. Primjeri objekata su zgrade u kojima se 

nalaze odjeljci za ručno upravljanje ili parkirališta. 

Infrastruktura znači materijalnu imovinu trajne prirode koja ispunjava sve sljedeće uvjete: 

- ima nepokretnu prirodu (ili je trajno vezana za tlo ili za nekretninu koja je trajno vezana za tlo i, u ovom slučaju, gubi svoj 

identitet uključivanjem i postaje dio nepokretne imovine na koju je vezana)  

- u normalnim uvjetima korištenja, uključujući razumnu brigu i održavanje, ima neograničeni vijek trajanja 

- uporabom zadržava svoj izvorni oblik i izgled. 

Infrastruktura isključuje opremu, a oprema podrazumijeva svako materijalno sredstvo kojemu je prema nacionalnim 

pravilima dodijeljen inventarni broj. 

Poboljšanje znači poboljšanje izvedbe ili drugih svojstava.  

Poboljšanje opreme prijavljuje se pod ovim pokazateljem.  

Kupnja/iznajmljivanje/zakup opreme iskazuje se pod pokazateljem O.1.1 Broj komada opreme kupljenih za granične 

prijelaze. 

„Izgradnja/poboljšanje” isključuje radove održavanja ili popravke infrastrukture koji se iskazuju pod pokazateljem O.1.2 

Broj predmeta infrastrukture koji su održavani/popravljani. 

Ako projekt obuhvaća izgradnju/nadogradnju nekoliko zgrada, svaka se zgrada prijavljuje zasebno.  

Osigurava se da je svaki infrastrukturni objekt prijavljen samo jednom unutar jednog projekta, neovisno o broju poboljšanja. 

   

Pokazatelj: O.1.5 Broj kupljenih letjelica 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 15 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih letjelica u okviru predloženih 

djelovanja do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 30 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih letjelica u okviru predloženih 

djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi kupljenu letjelicu sa serijskim i 

inventarnim brojevima te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 
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Povezani pokazatelj rezultata:  
R.1.14 Broj predmeta opreme registriranih u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu 

R.1.15 Broj predmeta opreme stavljenih na raspolaganje Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu 

Napomena:  

Zračno vozilo znači svako sredstvo s ljudskom posadom ili bez posade koje se koristi za zadatke granične kontrole, posebno 

za potrebe nadzora granica u skladu s Zakonikom o schengenskim granicama i EUROSUR-om, a sukladno tehničkim i 

operativnim standardima koje je definirala Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, gdje je to primjenjivo. 

Izvor: Uredba (EU) 2016/399 (Schengenski granični zakonik): Članak 12. stavak 2. o nadzoru granice, 13 (1) o glavnoj 

namjeni nadzora granica, 13 (2) o mobilnim jedinicama za obavljanje nadzora granica. 

Uredba (EU) 2019/1896 (Uredba EBCG -a): članak 19. o opsegu EUROSUR -a, članak 16; članak 64. stavak 4. i članak 

64. u cjelini. 

Ovaj pokazatelj obuhvaća iznajmljene ili zakupljene letjelice. 

Sve bespilotne letjelice navedene u podpokazatelju moraju se prijaviti i pod ovim glavnim pokazateljem.  

   

Pokazatelj: O.1.5.1 od čega broj kupljenih bespilotnih letjelica 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 12 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih letjelica u okviru predloženih 

djelovanja do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 27 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih letjelica u okviru predloženih 

djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi kupljenu letjelicu sa serijskim i 

inventarnim brojevima te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  
R.1.14 Broj predmeta opreme registriranih u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu 

R.1.15 Broj predmeta opreme stavljenih na raspolaganje Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu 

Napomena:  

Bespilotna letjelica znači svako bespilotno sredstvo koje se koristi za zadaće granične kontrole, posebno za potrebe nadzora 

granice u skladu s Zakonom o schengenskim granicama i u skladu s EUROSUR-om, u skladu s tehničkim i operativnim 

standardima koje je odredila Agencija EBCG, gdje je to primjenjivo. 

Ovaj pokazatelj uključuje i bespilotne letjelice iznajmljene ili zakupljene.  

Ista bespilotna letjelica mora se prijaviti i pod pokazateljem O.1.5 Broj kupljenih letjelica. 

   

Pokazatelj: O.1.6 Broj kupljenih pomorskih prijevoznih sredstava 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 8 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih pomorskih prijevoznih sredstava u 

okviru predloženih djelovanja do 2024. godine. 
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Ciljna vrijednost 2029.: 16 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebnih pomorskih prijevoznih sredstava u 

okviru predloženih djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi kupljena pomorska prijevozna sredstva sa 

serijskim i inventarnim brojevima te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  
R.1.14 Broj predmeta opreme registriranih u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu 

R.1.15 Broj predmeta opreme stavljenih na raspolaganje Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu 

Napomena:  

Pod pomorskim prijevoznim sredstvom podrazumijeva se svako pomorsko sredstvo s ljudskom posadom ili bez posade za 

zadatke granične kontrole, posebno u svrhu nadzora granice sukladno Zakoniku o schengenskim granicama EUROSUR-u, 

a u skladu s tehničkim i operativnim standardima koje je definirala Agencija EBCG, gdje je to primjenjivo. 

Izvor: Schengenski granični zakon: Članak 12. stavak 2. o nadzoru granice, 13. stavak 1. o glavnoj namjeni nadzora granica, 

13. stavak 2. o mobilnim jedinicama za obavljanje nadzora granice. 

Uredba 2019/1896 (Uredba EBCG): Članak 19. o opsegu EUROSUR -a, Članak 16. i Članak 64. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i prijavljivanja pomorskog prijevoznog sredstva prema ovom 

pokazatelju, pritom osiguravajući da se svako pomorsko prijevozno sredstvo prijavi samo jednom. 

Ovaj pokazatelj obuhvaća i pomorska prijevozna sredstva u najmu ili zakupu. 

   

Pokazatelj: O.1.7 Broj kupljenih kopnenih prijevoznih sredstava 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 200 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za kupnjom kopnenih prijevoznih sredstava u okviru 

predloženih djelovanja do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 500 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za kupnjom kopnenih prijevoznih sredstava u okviru 

predloženih djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi kupljeno kopneno prijevozno sredstvo sa 

serijskim i inventarnim brojevima te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  
R.1.14 Broj predmeta opreme registriranih u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu 

R.1.15 Broj predmeta opreme stavljenih na raspolaganje Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu 

Napomena:  

Kopneni prijevoz znači svako kopneno sredstvo s ljudskom posadom ili bez posade za zadatke granične kontrole, posebno 

za potrebe nadzora granice sukladno Zakoniku o schengenskim granicama EUROSUR-u, a u skladu s tehničkim i 

operativnim standardima koje je definirala Agencija EBCG, gdje je to primjenjivo. 
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Izvor: Schengenski granični zakon: Članak 12. stavak 2. o nadzoru granice, 13. stavak 1. o glavnoj namjeni nadzora granica, 

13. stavak 2. o mobilnim jedinicama za obavljanje nadzora granice. Uredba 2019/1896 (Uredba EBCG): Članak 19. o 

opsegu EUROSUR -a, Članak 16. i Članak 64. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i prijavljivanja pomorskog prijevoznog sredstva prema ovom 

pokazatelju, pritom osiguravajući da se svako pomorsko prijevozno sredstvo prijavi samo jednom. 

Ovaj pokazatelj obuhvaća i kopnena prijevozna sredstva u najmu ili zakupu. 

   

Pokazatelj: O.1.8 Broj sudionika koji su primili potporu 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 430 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za edukacijama do 2024. godine, uzevši u obzir 

sistematizirana radna mjesta.   

Ciljna vrijednost 2029.: 1760 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za edukacijama do 2029. godine, uzevši u obzir 

sistematizirana radna mjesta.   

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

Korisnik prilikom dostave zahtjeva za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova te polugodišnjeg i završnog izvještaja o 

provedbi projekta dostavlja podatke o broju osoba koje su sudjelovale u edukacijama sufinanciranim sredstvima Fonda. 

Kvaliteta podataka osigurana je dostavom izvještaja o provedenim edukacijama/potvrdama/certifikatima. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati sljedeći faktori: 

- - razne društvene, gospodarske i političke promjene mogu dovesti do promjene prioriteta odnosno potreba za 

osposobljavanjem u drugim područjima 

- razni drugi faktori poput primjerice nemogućnosti održavanja osposobljavanja, itd. 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:  

Sudionik znači fizička osoba koja ima izravnu korist od projekta, a da nije odgovorna za pokretanje ili za pokretanje i 

provedbu projekta kako je navedeno u članku 2. stavku 36. CPR -a. U svrhu ovog pokazatelja, sudionik je osoba koja 

profesionalno doprinosi provedbi integriranog upravljanja granicom, npr. granična policija, osoblje žarišnih točaka, obalna 

straža, osoblje odgovorno za rukovanje i održavanje velikih informatičkih sustava ('osoblje'). 

Podrška sudionicima obuhvaća, ali nije ograničena na: plaće i/ili raspoređivanje u druge države članice (obuka). 

Podrška znači svaku podršku sudionicima koja nije obuhvaćena drugim pokazateljima. 

Kada sudionik uđe u projekt, može se zabilježiti i prijaviti pod ovim pokazateljem. 

Ključna etapa, ciljna vrijednost i prijavljeni podaci trebali bi premašiti ili biti jednaki ključnoj etapi, ciljnim vrijednostima 

i prijavljenim podacima za podpokazatelja. 

Ako ista osoba prima različite oblike potpore u kontekstu jednog projekta, treba je prijaviti samo jednom u projektu, osim 

ako se radi o podpokazatelju. Svi sudionici prijavljeni pod podpokazateljem trebaju se prijaviti i pod ovim glavnim 

pokazateljem. 

Ako osoba napusti jedan projekt i započne s drugim projektom, to će se smatrati i zabilježiti kao novo sudjelovanje. 
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Pokazatelj: O.1.8.1 od čega broj sudionika u aktivnostima osposobljavanja  

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 430 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za edukacijama do 2024. godine, uzevši u obzir 

sistematizirana radna mjesta.   

Ciljna vrijednost 2029.: 1760 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za edukacijama do 2029. godine, uzevši u obzir 

sistematizirana radna mjesta.   

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

Korisnik prilikom dostave zahtjeva za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova te polugodišnjeg i završnog izvještaja o 

provedbi projekta dostavlja podatke o broju osoba koje su sudjelovale u edukacijama sufinanciranim sredstvima Fonda. 

Kvaliteta podataka osigurana je dostavom izvještaja o provedenim edukacijama/potvrdama/certifikatima. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati sljedeći faktori: 

- - razne društvene, gospodarske i političke promjene mogu dovesti do promjene prioriteta odnosno potreba za 

osposobljavanjem u drugim područjima 

- razni drugi faktori poput primjerice nemogućnosti održavanja osposobljavanja, itd. 

Povezani pokazatelj rezultata:  
R.1.19 Broj sudionika koji tri mjeseca nakon sudjelovanja u aktivnosti osposobljavanja izvijeste da se koriste vještinama i 

kompetencijama stečenima tijekom te aktivnosti osposobljavanja. 

Napomena:  

Sudionik znači fizička osoba koja ima izravnu korist od projekta, a da nije odgovorna za pokretanje ili za pokretanje i 

provedbu projekta kako je navedeno u članku 2. stavku 36. CPR -a. U svrhu ovog pokazatelja, sudionik je osoba koja 

profesionalno doprinosi provedbi integriranog upravljanja granicom, npr. granična policija, osoblje žarišnih točaka, obalna 

straža, osoblje odgovorno za rukovanje i održavanje velikih informatičkih sustava ('osoblje'). 

Kada sudionik uđe u projekt, može se zabilježiti i prijaviti pod ovim pokazateljem. 

Ako ista osoba prođe različite vrste obuke, potrebno ju je prijaviti samo jednom u projektu. Međutim, ako osoba napusti 

jedan projekt i započne s drugim projektom, to će se smatrati i zabilježiti kao novo sudjelovanje. 

Prekretnica, cilj i prijavljeni podaci ne mogu premašiti prekretnicu, cilj i prijavljeni skup podataka za pokazatelj Broj 

podržanih sudionika. 

Budući da je ovo podpokazatelj pokazatelja O.1.8 Broj sudionika koji su primili potporu, ista se osoba mora prijaviti i pod 

navedenim pokazateljem. 

   

Pokazatelj: O.1.9 Broj časnika za vezu zaduženih za imigraciju koji su raspoređeni u treće zemlje  

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Ključna etapa 2024.: 0 n/p 

Ciljna vrijednost 2029.: 0 n/p 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 n/p 
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Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 n/p 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 n/p 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:   

   

Pokazatelj: O.1.10 Broj funkcionalnosti informacijske tehnologije koje su razvijene/održavane/poboljšane 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 8 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

informacijske tehnologije do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 8 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

informacijske tehnologije do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi razvijeni/održavani/poboljšani IT sustav 

i/ili informatičku opremu te svu potrebnu popratnu dokumentaciju.   

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/a 

Napomena:  

IT funkcionalnosti pokrivaju sve aspekte IT sustava i informatičke opreme za nadzor granica, uključujući i velike 

informatičke sustave osim VIS-a, koji je obuhvaćen posebnim ciljem 2, koji spadaju pod opseg ovog specifičnog cilja. 

Funkcionalnost je zbroj ili bilo koji aspekt onoga što proizvod, poput softverske aplikacije ili računalnog uređaja, može 

učiniti za korisnika. Dakle, funkcionalnost znači skupina određenih softverskih mogućnosti. 

Razvijena funkcionalnost znači nova funkcionalnost ili teritorij koji je tek pokriven nadzornim sustavima. 

Održana/nadograđena funkcionalnost znači svaku izmjenu nakon isporuke zbog ispravljanja grešaka, poboljšanja 

performansi ili drugih svojstava. Primjer nadogradnje funkcionalnosti: povećanje brzine upita ili prostora za pohranu. 

Primjeri funkcionalnosti: 

- za zajedničko spremište identiteta (CIR): kreiraj / ažuriraj i izbriši 

- za dijeljeni biometrijski sustav podudaranja (sBMS): broj upisa, provjera, identifikacija 

- za detektor višestrukog identiteta (MID): broj stvorenih veza, broj riješenih žutih veza; stvaranje MID veze smatra se 

funkcionalnošću. 

Funkcionalnost dodana nacionalnim razvojem, poput povećanja brzine upita ili prostora za pohranu, može se računati kao 

funkcionalnost. 

Na državi članici je da odredi trenutak bilježenja i prijavljivanja funkcionalnosti prema ovom pokazatelju, pritom 

osiguravajući da se svaka funkcionalnost prijavi jednom, a ne broj održavanja ili nadogradnji.  
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Pokazatelj: O.1.11 Broj opsežnih informacijskih sustava koji su razvijeni/održavani/poboljšani 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 8 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

opsežnih informacijskih sustava do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 8 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

opsežnih informacijskih sustava do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi razvijeni/održavani/poboljšani opsežni 

informacijski sustav te svu potrebnu popratnu dokumentaciju.   

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:  

Obuhvaća održavanje i nadogradnju postojećih opsežnih informacijskih sustava i svih drugih novorazvijenih opsežnih 

informacijskih sustava. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i izvještavanja o sustavu prema ovom pokazatelju, pritom osiguravajući 

da se svaki sustav prijavi samo jednom unutar jednog projekta. 

Ključna etapa, ciljna vrijednost i prijavljeni podaci trebali bi premašiti ili biti jednaki ključnoj etapi, ciljnoj vrijednosti i 

prijavljenim podacima za podpokazatelj.  

Svi podaci prijavljeni pod podpokazatelj moraju se prijaviti i pod ovim glavnim pokazateljem. 

Prijavljuje se samo broj opsežnih informacijskih sustava, a ne i broj održavanja ili nadogradnji, neovisno o tome je li sustav 

razvijen i/ili se održava i/ili nadograđuje.  

   

Pokazatelj: O.1.11.1 od čega broj opsežnih informacijskih sustava koji su razvijeni 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 1 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem opsežnih informacijskih sustava 

do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 1 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem opsežnih informacijskih sustava 

do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi razvijeni opsežni informacijski sustav te 

svu potrebnu popratnu dokumentaciju.   

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 
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Napomena:  

U svrhu ovog pokazatelja, razvijeni opsežni informacijski sustav znači bilo koji opsežni informacijski sustav koji je 

novorazvijen. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i izvještavanja o sustavu prema ovom pokazatelju, pritom osiguravajući 

da se svaki sustav prijavi samo jednom unutar jednog projekta.  

Ciljne vrijednosti i prijavljeni podaci za ovaj pokazatelj ne mogu premašiti ciljne vrijednosti i prijavljene podatke pod 

glavnim pokazateljem. 

Svi podaci prijavljeni pod podpokazateljem moraju se prijaviti i pod glavnim pokazateljem. 

   

Pokazatelj: O.1.12 Broj projekata suradnje s trećim zemljama 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Ključna etapa 2024.: 0 n/p 

Ciljna vrijednost 2029.: 0 n/p 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 n/p 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 n/p 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 n/p 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:   

   

Pokazatelj: O.1.13 Broj osoba koje su zatražile međunarodnu zaštitu na graničnim prijelazima 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 30 Vrijednost postavljena temeljem službenih evidencija i procjene potencijalnih korisnika do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 70 Vrijednost postavljena temeljem službenih evidencija i procjene potencijalnih korisnika do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

Podaci se prikupljaju na državnoj razini, ne generiraju se projektima (su)financiranima sredstvima BMVI-ja. Intervale 

izvještavanja postavlja država članica, a izvještava se najmanje jednom godišnje. 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje mogu utjecati promijenjene društvenopolitičke okolnosti odnosno sve što može utjecati na dinamiku 

migracijskih kretanja i priljev tražitelja međunarodne zaštite. 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:  

Za potrebe ovog pokazatelja, podnositelj zahtjeva za međunarodnu zaštitu znači državljanin izvan EU-a ili osoba bez 

državljanstva koja je podnijela zahtjev za azil u vezi s kojim još nije donesena konačna odluka, osim onih koji su uhićeni 

tijekom nadzora granice. 

Granični prijelaz znači svaki prijelaz odobren od nadležnih tijela za prelazak vanjskih granica. 

Izvor: Članak 2. Uredbe 2016/399 (Zakonik o schengenskim granicama). 
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4.1.2. SO 2 VIZE  

 

   

Pokazatelj: O.2.1 Broj projekata kojima se podupire digitalizacija obrade viza 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 1 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za djelovanjima kojima se podupire digitalizacija obrade 

viza do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 2 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za nabavom potrebne opreme u okviru predloženih 

djelovanja do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 Ostvarenje planiranih vrijednosti pokazatelja prati se kroz podnesene završne izvještaje o provedbi projekta.   

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati faktori poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  

R.2.8.1 od čega broj konzulata koji su modernizirani kako bi se poboljšala prilagođenost strankama koje su podnositelji 

zahtjevâ za izdavanje viza 

R.2.10 Broj zahtjeva za vizu koji su podneseni u digitalnom obliku 

Napomena:  

Obrada vize znači obradu zahtjeva za vizu država članica, od zahtjeva za vizu do izdavanja vize. 

Digitalizacija obrade vize znači da se svi koraci u obradi vize izvode digitalnim putem. To uključuje postupak podnošenja 

zahtjeva za vizu digitalnim putem. 

   

Pokazatelj: O.2.2 Broj sudionika koji su primili potporu 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024: 10 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za djelovanjima kojima se daje potpora provedbi 

zajedničke vizne politike do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029: 30 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za djelovanjima kojima se daje potpora provedbi 

zajedničke vizne politike do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

Korisnik prilikom dostave zahtjeva za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova te polugodišnjeg i završnog izvještaja o 

provedbi projekta dostavlja podatke o broju osoba koje su sudjelovale u edukacijama sufinanciranim sredstvima Fonda. 

Kvaliteta podataka osigurana je dostavom izvještaja o provedenim edukacijama/potvrdama/certifikatima. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati faktori poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 
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Povezani pokazatelj rezultata:  
R.2.8.1 od čega broj konzulata koji su modernizirani kako bi se poboljšala prilagođenost strankama koje su podnositelji 

zahtjevâ za izdavanje viza 

Napomena:  

Sudionik znači fizička osoba koja ima izravnu korist od projekta, a da nije odgovorna za pokretanje ili za pokretanje i 

provedbu projekta kako je navedeno u članku 2. stavku 36. CPR -a. U svrhu ovog pokazatelja, sudionik je osoba koja 

profesionalno doprinosi provedbi integriranog upravljanja granicom, npr. granična policija, osoblje žarišnih točaka, obalna 

straža, osoblje odgovorno za rukovanje i održavanje velikih informatičkih sustava ('osoblje'). 

Podrška sudionicima obuhvaća, ali nije ograničena na: plaće i/ili raspoređivanje u druge države članice (obuka). 

Podrška znači svaku podršku sudionicima koja nije obuhvaćena drugim pokazateljima. 

Kada sudionik uđe u projekt, može se zabilježiti i prijaviti pod ovim pokazateljem. 

Ključna etapa, ciljna vrijednost i prijavljeni podaci trebali bi premašiti ili biti jednaki ključnoj etapi, ciljnim vrijednostima 

i prijavljenim podacima za podpokazatelja. 

Ako ista osoba prima različite oblike potpore u kontekstu jednog projekta, treba je prijaviti samo jednom u projektu, osim 

ako se radi o podpokazatelju. Svi sudionici prijavljeni pod podpokazateljem trebaju se prijaviti i pod ovim glavnim 

pokazateljem. 

Ako osoba napusti jedan projekt i započne s drugim projektom, to će se smatrati i zabilježiti kao novo sudjelovanje. 

   

Pokazatelj: O.2.2.1 od čega broj sudionika u aktivnostima osposobljavanja 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 10 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za djelovanjima kojima se daje potpora provedbi 

zajedničke vizne politike do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 30 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za djelovanjima kojima se daje potpora provedbi 

zajedničke vizne politike do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

Korisnik prilikom dostave zahtjeva za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova te polugodišnjeg i završnog izvještaja o 

provedbi projekta dostavlja podatke o broju osoba koje su sudjelovale u edukacijama sufinanciranim sredstvima Fonda. 

Kvaliteta podataka osigurana je dostavom izvještaja o provedenim edukacijama/potvrdama/certifikatima. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati faktori poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  

R.2.8.1 od čega broj konzulata koji su modernizirani kako bi se poboljšala prilagođenost strankama koje su podnositelji 

zahtjevâ za izdavanje viza 

R.2.12 Broj sudionika koji tri mjeseca nakon sudjelovanja u aktivnosti osposobljavanja izvijeste da se koriste vještinama i 

kompetencijama stečenima tijekom te aktivnosti osposobljavanja 

Napomena:  

Sudionik znači fizička osoba koja ima izravnu korist od projekta, a da nije odgovorna za pokretanje ili za pokretanje i 

provedbu projekta kako je navedeno u članku 2. stavku 36. CPR -a. U svrhu ovog pokazatelja, sudionik je osoba koja 

profesionalno doprinosi provedbi integriranog upravljanja granicom, npr. granična policija, osoblje žarišnih točaka, obalna 

straža, osoblje odgovorno za rukovanje i održavanje velikih informatičkih sustava ('osoblje'). 
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Kada sudionik uđe u projekt, može se zabilježiti i prijaviti pod ovim pokazateljem. 

Ako ista osoba prođe različite vrste obuke, potrebno ju je prijaviti samo jednom u projektu. Međutim, ako osoba napusti 

jedan projekt i započne s drugim projektom, to će se smatrati i zabilježiti kao novo sudjelovanje. 

Prekretnica, cilj i prijavljeni podaci ne mogu premašiti prekretnicu, cilj i prijavljeni skup podataka za pokazatelj Broj 

podržanih sudionika. 

Budući da je ovo podpokazatelj pokazatelja O.2.2 Broj sudionika koji su primili potporu, ista se osoba mora prijaviti i pod 

navedenim pokazateljem. 

   

Pokazatelj: O.2.3 Broj zaposlenika raspoređenih u konzulate u trećim zemljama 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Ključna etapa 2024.: 0 n/p 

Ciljna vrijednost 2029.: 0 n/p 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 n/p 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 n/p 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 n/p 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:   

   

Pokazatelj: O.2.3.1 od čega broj zaposlenika raspoređenih za obradu viza 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Ključna etapa 2024.: 0 n/p 

Ciljna vrijednost 2029.: 0 n/p 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 n/p 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 n/p 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 n/p 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:   

   

Pokazatelj: O.2.4 Broj funkcionalnosti informacijske tehnologije koje su razvijene/održavane/poboljšane 

Mjerna jedinica: broj  
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Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 1 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

informacijske tehnologije do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 2 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

informacijske tehnologije do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi razvijeni/održavani/poboljšani IT sustav 

i/ili informatičku opremu te svu potrebnu popratnu dokumentaciju.   

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  

R.2.8 Broj novih/moderniziranih konzulata izvan schengenskog područja 

R.2.8.1 od čega broj konzulata koji su modernizirani kako bi se poboljšala prilagođenost strankama koje su podnositelji 

zahtjevâ za izdavanje viza 

Napomena:  

IT funkcionalnosti pokrivaju sve aspekte IT sustava, uključujući i opsežne IT sustave koji spadaju u opseg ovog specifičnog 

cilja. Funkcionalnost je zbroj ili bilo koji aspekt onoga što proizvod, poput softverske aplikacije ili računalnog uređaja, 

može učiniti za korisnika. Dakle, funkcionalnost znači skupina određenih softverskih mogućnosti. 

Funkcionalnost koja je razvijena znači nova funkcionalnost. 

Održavana/poboljšana funkcionalnost znači svaku izmjenu nakon isporuke radi ispravljanja grešaka, poboljšanja 

performansi ili drugih svojstava. 

Primjer nadogradnje funkcionalnosti: povećanje brzine upita ili prostora za pohranu. 

Primjeri funkcionalnosti: 

- za zajedničko spremište identiteta (CIR): stvori/ažuriraj i izbriši 

- za dijeljeni biometrijski sustav podudaranja (sBMS): broj upisa, provjera, identifikacija 

- za detektor višestrukog identiteta (MID): broj stvorenih veza, broj riješenih žutih veza; stvaranje MID veze 

smatra se funkcionalnošću. 

Funkcionalnost dodana nacionalnim razvojem, poput povećanja brzine upita ili prostora za pohranu, može se računati kao 

funkcionalnost. 

Na državi članici je da odredi trenutak bilježenja i prijavljivanja funkcionalnosti prema ovom pokazatelju, pritom 

osiguravajući da se svaka funkcionalnost prijavi samo jednom, a ne broj održavanja i nadogradnje 

                        

Pokazatelj: O.2.5 Broj opsežnih informacijskih sustava koji su razvijeni/održavani/poboljšani 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 2 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

opsežnih informacijskih sustava do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 2 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem/održavanjem/poboljšavanjem 

opsežnih informacijskih sustava do 2029. godine. 
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Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi razvijeni/održavani/poboljšani opsežni 

informacijski sustav te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:  

Pokazatelj obuhvaća razvijeni opsežni informacijski sustav, tj. svaki razvoj nacionalnog VIS-a povezan s izmjenama i 

dopunama Uredbe o VIS-u i bilo kojem novorazvijenom opsežnom informacijskom sustavu. 

Održavan/nadograđen opsežan informacijski sustav znači svaku izmjenu nakon isporuke radi ispravljanja grešaka, 

poboljšanja performansi ili drugih svojstava. 

Obuhvaća VIS te održavanje i nadogradnju svih drugih novostvorenih opsežnih informacijskih sustava. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i izvještavanja o sustavu prema ovom pokazatelju, pritom osiguravajući 

da se svaki sustav prijavi samo jednom unutar jednog projekta. 

Ključna etapa, ciljna vrijednost i prijavljeni podaci trebali bi premašiti ili biti jednaki ključnoj etapi, ciljnoj vrijednosti i 

prijavljenim podacima za podpokazatelj.  

Svi podaci prijavljeni pod podpokazatelj moraju se prijaviti i pod ovim glavnim pokazateljem. 

Prijavljuje se samo broj velikih informatičkih sustava, a ne i broj održavanja ili nadogradnji, neovisno o tome je li sustav 

razvijen i/ili se održava i/ili nadograđuje. 

   

Pokazatelj: O.2.5.1 od čega broj opsežnih informacijskih sustava koji su razvijeni 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 1 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem opsežnih informacijskih sustava 

do 2024. godine. 

Ciljna vrijednost 2029.: 1 
Vrijednost postavljena temeljem procjene potreba potencijalnih korisnika za razvijanjem opsežnih informacijskih sustava 

do 2029. godine. 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi razvijeni opsežni informacijski sustav te 

svu potrebnu popratnu dokumentaciju.  

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:  

U svrhu ovog pokazatelja, razvijeni opsežni informacijski sustav znači svaki razvoj nacionalnog VIS-a povezan s izmjenama 

i dopunama Uredbe o VIS-u i bilo kojem novorazvijenom opsežnom informacijskom sustavu. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i izvještavanja o sustavu prema ovom pokazatelju, pritom osiguravajući 

da se svaki sustav prijavi samo jednom unutar jednog projekta.  
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Ciljne vrijednosti i prijavljeni podaci za ovaj pokazatelj ne mogu premašiti ciljne vrijednosti i prijavljene podatke pod 

glavnim pokazateljem. 

Svi podaci prijavljeni pod podpokazateljem moraju se prijaviti i pod glavnim pokazateljem. 

   

Pokazatelj: O.2.6 Broj predmeta infrastrukture koje su održavani/popravljani 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Ključna etapa 2024.: 5 

Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za izgradnjom/poboljšanjem objekata za granične 

prijelaze u okviru predloženih djelovanja do 2024. godine. 

 

Ciljna vrijednost 2029.: 10 

Vrijednost postavljena temeljem procjene potencijalnih korisnika za izgradnjom/poboljšanjem objekata za granične 

prijelaze u okviru predloženih djelovanja do 2029. godine. 

 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 

U podnesenom zahtjevu za plaćanje/naknadnu plaćenih troškova korisnik navodi radove kojima su objekti graničnih 

prijelaza izgrađeni/poboljšani te svu potrebnu popratnu dokumentaciju. 

 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 

U trenutku unosa/prijave završnog plaćanja/sa završnim plaćanjem (unose se vrijednosti pokazatelja postignute od početka 

provedbe projekta)  

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

 

Povezani pokazatelj rezultata:  

R.2.8 Broj novih/moderniziranih konzulata izvan schengenskog područja 

R.2.8.1 od čega broj konzulata koji su modernizirani kako bi se poboljšala prilagođenost strankama koje su podnositelji 

zahtjevâ za izdavanje viza 

Napomena:  

Objekt znači infrastruktura ili oprema koja nije obuhvaćena drugim pokazateljima. Primjeri objekata su zgrade u kojima se 

nalaze odjeljci za ručno upravljanje ili parkirališta. 

Infrastruktura znači materijalnu imovinu trajne prirode koja ispunjava sve sljedeće uvjete: 

- ima nepokretnu prirodu (ili je trajno vezana za tlo ili za nekretninu koja je trajno vezana za tlo i, u ovom slučaju, gubi svoj 

identitet uključivanjem i postaje dio nepokretne imovine na koju je vezana)  

- u normalnim uvjetima korištenja, uključujući razumnu brigu i održavanje, ima neograničeni vijek trajanja 

- uporabom zadržava svoj izvorni oblik i izgled. 

Infrastruktura isključuje opremu, a oprema podrazumijeva svako materijalno sredstvo kojemu je prema nacionalnim 

pravilima dodijeljen inventarni broj. 

Poboljšanje znači poboljšanje izvedbe ili drugih svojstava.  

Poboljšanje opreme prijavljuje se pod ovim pokazateljem.  

Ako projekt obuhvaća izgradnju/nadogradnju nekoliko zgrada, svaka se zgrada prijavljuje zasebno.  

Osigurava se da je svaki infrastrukturni objekt prijavljen samo jednom unutar jednog projekta, neovisno o broju poboljšanja 
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Pokazatelj: O.2.7 Broj nekretnina koje su iznajmljene/amortizirane 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Ključna etapa 2024.: 0 n/p 

Ciljna vrijednost 2029.: 0 n/p 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 n/p 

Trenutak prijavljivanja 

pokazatelja:    
 n/p 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 n/p 

Povezani pokazatelj rezultata:  n/p 

Napomena:   
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4.2. Pokazatelji rezultata 

4.2.1. SO 1 GRANICA 

 

Pokazatelj: R.1.14 Broj predmeta opreme registriranih u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu 

Mjerna jedinica: broj Apsolutni broj opreme registrirane u PTO -u 

Osnovna vrijednost: 4 
Prosječni godišnji broj opreme koju je država članica registrirala u PTO-u Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu u 

razdoblju 2018.-2020. (EU i nacionalni fondovi). 

Referentna godina/godine: 2021.  

Ciljna vrijednost 2029.: 27  

Izvor podataka:  Sustav Opera Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati faktori poput primjene prioriteta, npr. povećanom potrebnom korisnika za nabavom 

druge opreme koja neće biti registrirana u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  

O.1.1 Broj predmeta opreme kupljenih za granične prijelaze 

O.1.5 Broj kupljenih letjelica 

O.1.6 Broj kupljenih pomorskih prijevoznih sredstava 

O.1.7 Broj kupljenih kopnenih prijevoznih sredstava 

Napomena:  

Pričuva tehničke opreme (PTO) centralizirana je evidencija opreme koja se sastoji od opreme u vlasništvu država članica 

ili Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i opreme u suvlasništvu država članica i Agencije za europsku graničnu i 

obalnu stražu za njene operativne aktivnosti. Države članice registriraju opremu u pričuvi kako je navedeno u članku 64. 

Uredbe 2019/1896 i članku 13. (14) Uredbe BMVI. 

Izvor: Članci 64. (1) i 64 (14) Uredbe 2019/1896 o europskoj graničnoj i obalnoj straži i članak 13. (14) Uredbe BMVI. 

Oprema znači materijalnu imovinu kojoj je prema nacionalnim pravilima dodijeljen inventarski broj. Za potrebe ovog 

pokazatelja, oprema uključuje zračna vozila, pomorska prijevozna sredstva i kopnena prijevozna sredstva. Uključuje 

opremu koja je u najmu ili zakupu i registrirana je u pričuvi tehničke opreme. 

BMVI Uredba, članak 13. (14) (b) o registraciji sve velike operativne opreme u pričuvi tehničke opreme Agencije za  

europsku graničnu i obalnu stražu. 

Na državi članici je da odredi trenutak prijavljivanja opreme prema ovom pokazatelju, a da pritom osigura da se prijavi 

samo oprema koja je registrirana u PTO -u. 

Ciljne vrijednosti i prijavljeni podaci ne mogu premašiti zbroj ciljnih vrijednosti i prijavljenih podataka svih pridruženih 

pokazatelja učinka. 

Svaki dio opreme prijavljuje se samo jednom, čak i ako je registriran nekoliko puta u ograničenom vremenskom razdoblju. 

   

Pokazatelj: R.1.15 Broj predmeta opreme stavljenih na raspolaganje Agenciji za europsku graničnu i obalnu stražu 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 7 
Polazna osnova trebala bi se temeljiti na prosjeku dva posljednja godišnja bilateralna sporazuma između Agencije za 

europsku graničnu i obalnu stražu i države članice. (Članak 64. stavak 9. Uredbe o EBCG -u) 
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Referentna godina/godine: 2021.  

Ciljna vrijednost 2029.: 50  

Izvor podataka:  Sustav Opera Europske agencije za graničnu i obalnu stražu 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati faktori poput primjene prioriteta; npr. povećanje, odnosno smanjenje potreba 

korisnika za stavljanje na raspolaganje opreme nabavom druge opreme koja neće biti registrirana u pričuvi tehničke opreme 

Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. Dakle, sukladno potrebama, a u skladu sa sporazumom koji će biti potpisan 

između Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i država članica, predviđena minimalna količina tehničke opreme 

stavljene na raspolaganje može se povećati ili smanjiti u odnosu na predviđenu ciljnu vrijednost.  

Povezani pokazatelj ostvarenja:  

O.1.1 Broj predmeta opreme kupljenih za granične prijelaze 

O.1.5 Broj kupljenih letjelica 

O.1.5.1 od čega broj kupljenih bespilotnih letjelica 

O.1.6 Broj kupljenih pomorskih prijevoznih sredstava 

O.1.7 Broj kupljenih kopnenih prijevoznih sredstava 

Napomena:  

Za potrebe ovog pokazatelja, oprema koja je stavljena na raspolaganje EBCGA-i znači oprema kupljena ili iznajmljena ili 

u zakupu u okviru projekata BMVI-ja i raspoređena u operacijama EBCGA-e u skladu s člankom 64. Uredbe 2019/1896. 

Oprema znači materijalnu imovinu kojoj je dodijeljen inventarski broj. Za potrebe ovog pokazatelja, oprema uključuje 

zračna vozila, pomorska i kopnena prijevozna sredstva. 

Na državama članicama je da odrede trenutak izvješćivanja o opremi prema ovom pokazatelju, pritom osiguravajući da se 

sva raspoređena oprema izvještava o ovom pokazatelju, čak i ako se implementacija dogodi nakon završetka projekta koji 

je kupio/iznajmio/dao u zakup opremu. 

Svaka jedinica opreme prijavljuje se samo jednom, čak i ako je nekoliko puta u ograničenom razdoblju primijenjena u 

operacijama EBCGA -e. 

Ciljne vrijednosti i prijavljeni podaci ne mogu premašiti ciljne vrijednosti i prijavljene podatke za pokazatelj rezultata R.1.14 

Broj predmeta opreme registriranih u pričuvi tehničke opreme Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu. 

   

Pokazatelj: R.1.16 
Broj pokrenutih/poboljšanih oblika suradnje nacionalnih tijela s nacionalnim koordinacijskim centrima 

EUROSUR-a 

Mjerna jedinica: broj Broj novih tijela s kojima Eurosur NCC razmjenjuje informacije. 

Osnovna vrijednost: 0 Godišnji prosjek broja tijela s kojima je NCC razmjenjivao informacije od 2018. - 2020. (EU i nacionalni fondovi). 

Referentna godina/godine: 2021.  

Ciljna vrijednost 2029.: 30  

Izvor podataka:  - 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

U razmjenu informacija uključena su sva odgovarajuća tijela na nacionalnoj razini, stoga na ostvarenje ovog pokazatelja 

može utjecati dinamika planiranih poboljšanja u postojećim suradnjama nacionalnih tijela s nacionalnim koordinacijskim 

centrom EUROSUR-a. 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  n/p 
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Napomena:  

Eurosur NCC definiran je u članku 21. Uredbe 2019/1896. U svrhu ovog pokazatelja inicirani/poboljšani oblik suradnje 

znači dodavanje novih ovlasti tijelima s kojima Nacionalni koordinacijski centri već razmjenjuju informacije i surađuju u 

skladu s člankom 21. Uredbe 2019/1896. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i izvješćivanja tijela prema ovom pokazatelju, pritom osiguravajući da 

se svako tijelo prijavi samo jednom u okviru jednog projekta. 

   

Pokazatelj: R.1.17 Broj prelazaka granice putem sustavâ automatizirane granične kontrole i e-vratâ 

Mjerna jedinica: broj Apsolutni broj prelazaka 

Osnovna vrijednost: 0% 
Prosječna godišnja stopa graničnih prelazaka preko ABC sustava u razdoblju 2018.-2019. Zbog iznimne situacije u 

kontekstu pandemije COVID-19, 2020. godinu nije uzeta u obzir pri postavljanju polazne vrijednosti. 

Referentna godina/godine: 
2018.-

2019. 
 

Ciljna vrijednost 2029.: 700 000  

Izvor podataka:  

Statistički pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultati rada u 2018/2019. godini 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Statistika MUP-a i Bilteni o sigurnosti cestovnog prometa (gov.hr) 

Statisticki_pregled_2019_WEB.pdf (gov.hr)  
https://mup.gov.hr/UserDocsImages/statistika/2019/Pregled%20sigurnosnih%20pokazatelja%20u%202018%20godini/Statisticki%20pregled%202018_web.pdf  

 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Ciljna vrijednost postavljena je s pretpostavkom da će se sustavi automatizirane granične kontrole i e-vratâ uspostaviti na 

početku razdoblja kako bi tijekom cijelog razdoblja provedbe programa traženi podaci mogli biti praćeni i prijavljeni u 

sklopu ostvarenih vrijednosti ovog pokazatelja.  

Povezani pokazatelj ostvarenja:  O.1.1.1 od čega broj kupljenih sustava automatizirane granične kontrole/samoposlužnih sustava/e-vratâ 

Napomena:  

Automatizirani sustav granične kontrole znači sustav koji omogućuje automatizirani prelazak granice, a koji se sastoji od 

samoposlužnog sustava i e-vratâ. 

E-vratâ znači infrastruktura kojom se upravlja elektroničkim putem gdje se zapravo prelazi vanjska granica ili unutarnja 

granica na kojoj kontrole još nisu ukinute. 

Izvor: Uredba (EU) 2017/2225 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u 

pogledu korištenja ulaznog/izlaznog sustava 

U svrhu ovog pokazatelja uključeni su prijelazi kroz samoposlužne sustave. Samoposlužni sustav znači automatizirani 

sustav koji obavlja sve ili neke granične provjere koje su primjenjive na osobu i koje se mogu koristiti za predbilježbu 

podataka u EES-u. Samoposlužni sustav nalazi se prije ručne granične kontrole ili e-vratâ za predbilježbu podataka o 

putnicima. Omogućuje putnicima da sami prikupe sve potrebne podatke (putovnicu i biometriju) i provjere njihov identitet. 

Kiosk je primjer samoposlužnog sustava. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i prijavljivanja prijelaza prema ovom pokazatelju, a da pritom osigura 

da se to obavlja barem jednom godišnje. 

   

Pokazatelj: R.1.18 Broj provedenih preporuka iz schengenskih evaluacija i iz procjena osjetljivosti u području upravljanja granicama 

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/statistika/2019/Pregled%20sigurnosnih%20pokazatelja%20u%202018%20godini/Statisticki%20pregled%202018_web.pdf
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Mjerna jedinica: broj Broj provedenih preporuka 

Osnovna vrijednost:   

Referentna godina/godine: 2021.  

Ciljna vrijednost 2029.: 100% 
100% preporuka iz schengenskih evaluacija i procjena ranjivosti s financijskim implikacijama potpada pod opseg ovog 

posebnog cilja (isključujući preporuke u području zajedničke vizne politike i policijske suradnje) 

Izvor podataka:  - 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 - 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  n/p 

Napomena:  

Preporuka schengenske evaluacije znači preporuka izdana državi članici ili pridruženoj državi Schengena u skladu s 

člankom 15. Uredbe Vijeća br. 1053/2013 o uspostavljanju mehanizma ocjenjivanja i praćenja radi provjere primjene 

schengenske pravne stečevine. Isključuje preporuke u području zajedničke vizne politike i policijske suradnje. 

Preporuka za procjenu ugroženosti znači preporuku izdanu državi članici ili zemlji pridruženoj Schengenu u skladu s 

člankom 32. Uredbe 2019/1896. 

U svrhu ovog pokazatelja treba uzeti u obzir samo preporuke s financijskim posljedicama u području upravljanja granicom. 

Na državama članicama je da odrede trenutak evidentiranja i izvješćivanja o preporuci obuhvaćenoj ovim pokazateljem, 

pritom osiguravajući da se to učini samo kada su Europska komisija ili Agencija za europsku obalnu i graničnu stražu 

potvrdile da je preporuka ispunjena. 

Države članice trebale bi pod komentarima u tablici 6B Priloga VII. CPR-a izvijestiti o ukupnom broju schengenskih 

preporuka koje imaju financijske posljedice, a koje potpadaju pod opseg ovog posebnog cilja. Broj preporuka treba se 

ažurirati svaki put kada država članica dobije preporuke s financijskim posljedicama. 

Nakon procjene podnesenog naknadnog izvješća, Europska komisija obavještava državu članicu o sporazumu o zatvaranju 

preporuke, a nakon što nova aplikacija KOEL počne s radom, obavijest će biti automatski poslana na znanje državi članci 

kad se preporuka zatvori. 

   

Pokazatelj: R.1.19 
Broj sudionika koji tri mjeseca nakon sudjelovanja u aktivnosti osposobljavanja izvijeste da se koriste vještinama i 

kompetencijama stečenima tijekom te aktivnosti osposobljavanja 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: % 

Polazna vrijednost može odražavati prosjek stopa uspješnosti sličnih programa podržanih iz nacionalnih ili fondova EU 

(npr. HOME fondovi ili ESF) ili stopu uspješnosti jedne slične aktivnosti. Najnoviji dostupni podaci iz razdoblja 2014.-

2020. Ako se uzmu podaci iz nekoliko obuka, za utvrđivanje osnovne vrijednosti trebao bi se koristiti prosjek. Usporedni 

podaci iz drugih država članica mogu se koristiti ako se smatra potrebnim. 

Referentna godina/godine: 2021.  

Ciljna vrijednost 2029.: 1760  

Izvor podataka:  Godišnje izvješće Uprave za granicu 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje pokazatelja mogu utjecati sljedeći faktori: 

- razne društvene, gospodarske i političke promjene mogu dovesti do promjene prioriteta, odnosno potreba za 

osposobljavanjem u drugim područjima 
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- razni drugi faktori poput primjerice nemogućnosti održavanja osposobljavanja zbog epidemije, itd. 

- subjektivnost polaznika u ispunjavanju evaluacijskog upitnika neposredno nakon provedenog osposobljavanja  

- promjene koje utječu na mogućnost korištenja vještina i kompetencija stečenih tijekom aktivnosti osposobljavanja 

(promjena radnog mjesta, izostanak konkretnih slučajeva, itd.) 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  O.1.8.1 od čega broj sudionika u aktivnostima osposobljavanja 

Napomena:  

Sudionik znači fizička osoba koja ima izravnu korist od operacije (projekta), a da nije odgovorna za pokretanje ili za 

pokretanje i provedbu operacije (projekta) kako je navedeno u članku 2. stavku 36. CPR -a. U svrhu ovog pokazatelja, 

sudionik je osoba koja se profesionalno bavi integriranim upravljanjem granicom („osoblje”). 

Između 3-6 mjeseci nakon što je polaznik prošao obuku, njegov/njezin rezultat se može zabilježiti i prijaviti pod ovim 

pokazateljem.  

Ako je polaznik pohađao nekoliko aktivnosti obuke u okviru istog projekta, potrebno je poduzeti sljedeće korake za 

bilježenje podataka:  

(1) zabilježiti rezultate svakog polaznika 3-6 mjeseci nakon što je polaznik završio svaku aktivnost obuke,  

(2) izračunati ukupni rezultat za svakog sudionika utvrđivanjem prosjeka pojedinačnih rezultata prijavljenih pod točkom 1. 

Ovaj korak se provodi nakon zatvaranja projekta.  

Ako je ukupni rezultat za sudionika pozitivan, potrebno je prijavit ga pod pokazateljem. Ukupni rezultat smatra se 

pozitivnim ako je većina odgovora (> 50%) sudionika navelo da koriste vještine i kompetencije stečene tijekom aktivnosti 

obuke. Ako je ukupni rezultat 50:50 (npr. dva pozitivna i dva negativna odgovora), zadnji zabilježeni rezultat treba prijaviti 

kao ukupni rezultat za tog sudionika.  

Rezultat znači procjenu sudionika koristi li on/ona stečene vještine. Ciljani i prijavljeni podaci ovog pokazatelja ne mogu 

biti veći od podataka za pokazatelj O.1.8.1 Broj sudionika u aktivnostima osposobljavanja. 

   

Pokazatelj: R.1.20 Broj osoba kojima su granična tijela odbila ulazak 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 12.633 
Godišnji prosjek broja osoba odbijenih od ulaska graničnih vlasti u državu članicu u razdoblju 2018.-2020. (podaci 

Eurostata). 

Referentna godina/godine: 
2018.-

2020. 
 

Ciljna vrijednost 2029.: 88.431  

Izvor podataka:  Godišnje izvješće Uprave za granicu 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Epidemije, društvenopolitičke prilike, dinamika migracija, nepredviđene varijacije u broju potencijalnih osoba koje 

namjeravaju prijeći vanjsku državnu granicu Republike Hrvatske.  

Povezani pokazatelj ostvarenja:  n/p 

Napomena:  

Odbijanje ulaska državljaninu treće zemlje kako je navedeno u članku 14. Uredbe 2016/399 o Kodeksu Unije o pravilima 

koja reguliraju kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) 

Podatke prikuplja država članica, a ne generiraju ga posebni projekti. Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i 

prijavljivanja osoba prema ovom pokazatelju, a da pritom osigura da se to radi najmanje jednom godišnje. 
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4.2.2. SO 2 VIZE 

Pokazatelj: R.2.8 Broj novih/moderniziranih konzulata izvan schengenskog područja 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 
Godišnji prosjek broja novih/nadograđenih konzulata koji su uspostavljeni izvan schengenskog područja u 2018. - 2020. 

godini (EU i nacionalni fondovi). 

Referentna godina/godine: 2021.  

Ciljna vrijednost 2029.: 3  

Izvor podataka:   

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje rezultata mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  

O.2.3 Broj zaposlenika raspoređenih u konzulate u trećim zemljama  

O.2.3.1 od čega broj zaposlenika raspoređenih za obradu viza  

O.2.6 Broj predmeta infrastrukture koje su održavani/popravljani  

O.2.7 Broj nekretnina koje su iznajmljene/amortizirane  

O.2.4 Broj funkcionalnosti informacijske tehnologije koje su razvijene/održavane/poboljšane  

Napomena:  

Novi konzulat znači otvaranje konzularnog odjeljenja na mjestu na kojem dotična država članica nije bila prisutna. 

Nadograđeni konzulat znači postojeći konzulat u kojem su obavljeni radovi na njegovom održavanju u radnom stanju (npr. 

bojanje, popravak vodovodnih instalacija), kao i popravci ili proširenje postojećeg konzulata u istom mjestu (gradu). 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i prijavljivanja konzulata sukladno ovom pokazatelju, pritom 

osiguravajući da se svaki konzulat prijavi samo jednom, a ne broj svake od nadogradnji. 

Svi konzulati prijavljeni u okviru podpokazatelja moraju se prijaviti i pod ovim glavnim pokazateljem. 

   

Pokazatelj: R.2.8.1 
od čega broj konzulata koji su modernizirani kako bi se poboljšala prilagođenost strankama koje su podnositelji 

zahtjevâ za izdavanje viza 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 
Godišnji prosjek broja konzulata koji su u razdoblju 2018. – 2020. (EU i nacionalni fondovi) nadograđeni kako bi se 

poboljšala prilagođenost podnositeljima zahtjeva za vizu . 

Referentna godina/godine: 2021.  

Ciljna vrijednost 2029.: 3  

Izvor podataka:   
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Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje rezultata mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  

O.2.1 Broj projekata kojima se podupire digitalizacija obrade viza  

O.2.2 Broj sudionika koji su primili potporu  

O.2.2.1 od čega broj sudionika u aktivnostima osposobljavanja  

O.2.3 Broj zaposlenika raspoređenih u konzulate u trećim zemljama  

O.2.3.1 od čega broj zaposlenika raspoređenih za obradu viza  

O.2.6 Broj predmeta infrastrukture koje su održavani/popravljani  

O.2.7 Broj nekretnina koje su iznajmljene/amortizirane  

O.2.4 Broj funkcionalnosti informacijske tehnologije koje su razvijene/održavane/poboljšane  

Napomena:  

Prilagođenost strankama uključuje svako poboljšanje učinjeno radi poboljšanja udobnosti stranaka tijekom fizičkih 

sastanaka, razvoj digitalnih sredstava za podnošenje zahtjeva i obradu viza, nove/poboljšane komunikacijske kanale ili 

materijal za podnositelje zahtjeva za vizu. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i prijavljivanja konzulata sukladno ovom pokazatelju, pritom 

osiguravajući da se svaki konzulat prijavi samo jednom, a ne broj svake od nadogradnji. 

Svi konzulati prijavljeni u okviru ovog podpokazatelja moraju se prijaviti i pod glavnim pokazateljem. 

Ciljne vrijednosti i prijavljeni podaci za ovaj pokazatelj ne mogu premašiti podatke prijavljene pod pokazateljem R.2.8 Broj 

novih/moderniziranih konzulata izvan schengenskog područja. 

   

Pokazatelj: R.2.9 Broj provedenih preporuka iz schengenskih evaluacija u području zajedničke vizne politike 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0  

Referentna godina/godine: 2019.  

Ciljna vrijednost 2029.: 100% 
100% preporuka iz schengenskih evaluacija u području zajedničke vizne politike s financijskim implikacijama koje 

potpadaju pod opseg ovog posebnog cilja (isključujući preporuke u području upravljanja granicom i policijske suradnje). 

Izvor podataka:  Izvješće Europske komisije o ispunjenoj preporuci. 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 - 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  n/p 

Napomena:  

HR je ispunila sve preporuke iz Akcijskog plana za uklanjanje nedostataka iz područja Zajedničke vizne politike, a o čemu 

je HR izvijestila EK 28. lipnja 2019. 

Preporuka schengenske evaluacije znači preporuku u području zajedničke vizne politike koja se izdaje državi članici ili 

pridruženoj državi Schengen u skladu s člankom 15. Uredbe Vijeća br. 1053/2013 o uspostavi mehanizma evaluacije i 

praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 

1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena. 

Za potrebe ovog pokazatelja prijavljuju se samo preporuke s financijskim implikacijama u području zajedničke vizne 

politike. 
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Trenutak evidentiranja i izvješćivanja o preporuci adresiranoj prema ovom pokazatelju se određuje osiguravajući pritom da 

se o pokazatelju izvijesti kad Komisija potvrdi da je preporuka ispunjena.  

Nakon procjene podnesenog naknadnog izvješća, Europska komisija obavještava državu članicu o sporazumu o zatvaranju 

preporuke, a nakon što nova aplikacija KOEL počne s radom, obavijest će biti automatski poslana na znanje državi članci 

kad se preporuka zatvori. 

U dijelu komentari u tablici 6B Priloga VII. CPR-a izvještava se o ukupnom broju schengenskih preporuka izdanih na 

području zajedničke vizne politike, a koje imaju financijske posljedice. To je kumulativni broj koji se treba ažurirati svaki  

put kad država članica primi preporuke s financijskim posljedicama.  

   

Pokazatelj: R.2.10 Broj zahtjeva za vizu koji su podneseni u digitalnom obliku 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 87% 
Osnovna vrijednost je godišnji prosjek zahtjeva za vizu podnesenih digitalnim putem u razdoblju 2018. – 2019. od ukupnog 

broja zahtjeva za vizu (izražen u %). 2020. isključena zbog Covid-19. 

Referentna godina/godine: 2019.  

Ciljna vrijednost 2029.: 100%  

Izvor podataka:   

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 Okolnosti koje dovode do povećanja broja zahtjeva za vizu podnesenih ne-digitalnim sredstvima. 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  - 

Napomena:  

Zahtjev podnesen u digitalnom obliku znači zahtjev koja se podnosi pomoću digitalne platforme u računalu čitljivom 

formatu. 

Na državi članici je da odredi trenutak evidentiranja i prijavljivanja pokazatelja, vodeći računa da se to radi najmanje jednom 

godišnje.  

U dijelu komentari u tablici 6B Priloga VII. CPR-a izvještava se o ukupnom broju zahtjeva za vizu koji pokrivaju one 

podnesene digitalnim i ne-digitalnim sredstvima. 

   

Pokazatelj: R.2.11 Broj pokrenutih/poboljšanih oblika suradnje uspostavljenih među državama članicama u području obrade viza 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: 0 n/p 

Referentna godina/godine:  n/p 

Ciljna vrijednost 2029.: 0 n/p 

Način praćenja ostvarenja 

pokazatelja: 
 n/p 

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 n/p 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  n/p 

Napomena:   
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Pokazatelj: R.2.12 
Broj sudionika koji tri mjeseca nakon sudjelovanja u aktivnosti osposobljavanja izvijeste da se koriste vještinama i 

kompetencijama stečenima tijekom te aktivnosti osposobljavanja 

Mjerna jedinica: broj  

Osnovna vrijednost: % 

Broj osoba iz sličnih programa/projekata podržanih iz nacionalnih sredstava ili EU fondova. Trebaju se koristiti najnoviji 

dostupni podaci za razdoblje 2014.-2020. godine. Ako se uzmu podaci iz nekoliko obuka, za utvrđivanje osnovne vrijednosti 

trebao bi se upotrijebiti prosjek.  

Ako se smatra potrebnim, mogu se koristiti usporedivi podaci iz drugih država članica. 

Ciljna vrijednost 2029.: 100%  

Izvor podataka:   

Faktori koji mogu utjecati na 

ostvarenje pokazatelja: 
 

Na ostvarenje rezultata mogu utjecati čimbenici poput promjene prioriteta, npr. povećana potreba za provedbom ostalih 

djelovanja, kao i određivanje drugih prioriteta financiranja. 

Povezani pokazatelj ostvarenja:  O.2.2.1 od čega broj sudionika u aktivnostima osposobljavanja  

Napomena:  

Između 3-6 mjeseci nakon što je polaznik prošao obuku, njegov/njezin rezultat se može zabilježiti i prijaviti pod ovim 

pokazateljem.  

Ako je polaznik pohađao nekoliko aktivnosti obuke u okviru istog projekta, potrebno je poduzeti sljedeće korake za 

bilježenje podataka:  

(1) zabilježiti rezultate svakog polaznika 3-6 mjeseci nakon što je polaznik završio svaku aktivnost obuke,  

(2) izračunati ukupni rezultat za svakog sudionika utvrđivanjem prosjeka pojedinačnih rezultata prijavljenih pod točkom 1. 

Ovaj korak se provodi nakon zatvaranja projekta.  

Ako je ukupni rezultat za sudionika pozitivan, potrebno je prijavit ga pod pokazateljem. Ukupni rezultat smatra se 

pozitivnim ako je većina odgovora (> 50%) sudionika navelo da koriste vještine i kompetencije stečene tijekom aktivnosti 

obuke. Ako je ukupni rezultat 50:50 (npr. dva pozitivna i dva negativna odgovora), zadnji zabilježeni rezultat treba prijaviti 

kao ukupni rezultat za tog sudionika.  

Rezultat znači procjenu sudionika koristi li on/ona stečene vještine. Ciljani i prijavljeni podaci ovog pokazatelja ne mogu 

biti veći od podataka za pokazatelj O.2.2 Broj sudionika u aktivnostima osposobljavanja. 

   

 


