Príloha č. 4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Zoznam merateľných ukazovateľov
Žiadateľ/prijímateľ je povinný sledovať/monitorovať všetky merateľné ukazovatele (ďalej aj „MÚ“) špecifického cieľa 4.1.2, ktoré sú v nižšie
uvedenej tabuľke. Všetky merateľné ukazovatele v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 sú bez príznaku1.

Kód ukazovateľa a názov ukazovateľa
Definícia

Merná
jednotka

Čas plnenia

Relevancia
k HP2
HP
HP
UR3
RN4

počet

splnenie
cieľovej
hodnoty
(meranie
hodnoty) má
nastať počas
realizácie
projektu,
najneskôr ku
koncu
realizácie

áno

P0899 Počet subjektov, ktoré vytvorením produktu prispejú po ukončení projektu k
realizácii opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Definícia: Ukazovateľ sleduje počet subjektov, ktoré v rámci realizovaného projektu
vytvorili funkčný produkt (napr. nástroj, stroj, prístroj, zariadenie, techniku a technológiu
vrátane hardvéru, softvéru, aplikáciu, službu alebo opatrenie) zlepšujúci sociálne
začlenenie znevýhodnených a ohrozených osôb, a tým prispejú k realizácii opatrení na
elimináciu diskriminácie po ukončení projektu

áno

Definovanie merateľného ukazovateľa s príznakom/ bez príznaku je uvedené v rámci Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie
žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020.
1

2

HP: horizontálne princípy.
HP UR: horizontálny princíp Udržateľný rozvoj.
4
HP RN: horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a horizontálny princíp Nediskriminácia.
3
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aktivít projektu
P0136 Počet aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o právach osôb zo
zdravotným postihnutím
Definícia: Pod pojmom aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o právach osôb zo ZP sa
rozumie počet vykonaných aktivít v rámci obdobia trvania OP ĽZ. Slovné spojenie „počet
aktivít“ zahŕňa najmä informačné kampane, konferencie, odborné prednášky, mediálne
kampane, tlač informačných letákov a brožúr, ktoré sú zamerané na informácie o právach
osôb so ZP, o ich každodennom živote, o bariérach, ktoré musia prekonávať a o ich prínose
k spoločnosti.
Poznámka: Aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o právach osôb so ZP (podaktivita
3 výzvy) musia byť realizované samostatne pre každý vytvorený funkčný produkt (napr.
nástroj, stroj, prístroj, zariadenie, techniku a technológiu vrátane hardvéru, softvéru,
aplikáciu, službu alebo opatrenie) zlepšujúci sociálne začlenenie znevýhodnených a
ohrozených osôb.

počet

splnenie
cieľovej
hodnoty
(meranie
hodnoty) má
nastať počas
realizácie
projektu,
najneskôr ku
koncu
realizácie
aktivít projektu

nie

áno
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Zoznam iných údajov
Žiadateľ/prijímateľ je povinný sledovať/monitorovať aj iné údaje uvedené v tabuľke nižšie.
Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré poskytuje žiadateľ výlučne počas implementácie projektu,
resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov
a ani iné údaje neuvádza vo formulári ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh ŽoNFP.

Iné údaje - kód a názov
Definícia

Merná
jednotka

D0309 Počet nových/inovatívnych nástrojov, produktov, služieb, opatrení, ktoré
prispievajú k sociálnemu začleneniu
Definícia: Údaj sleduje počet funkčných nových/inovatívnych nástrojov, produktov
(strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií),
služieb alebo opatrení aplikovateľných do praxe, ktoré prispievajú k sociálnemu začleneniu
znevýhodnených a ohrozených osôb vyvinutých podporeným subjektom v rámci
realizovaného projektu.

počet

D0310 Počet znevýhodnených a ohrozených osôb, ktoré využili inovatívne služby
alebo produkty 12 mesiacov po ukončení realizácie projektu
počet
Definícia: Údaj sleduje počet znevýhodnených a ohrozených osôb, ktoré využívajú nové /
inovatívne služby, nástroje, produkty (napr. stroje, prístroje, zariadenia, techniky a

Čas plnenia
splnenie
cieľovej
hodnoty
(meranie
hodnoty) má
nastať počas
realizácie
projektu,
najneskôr ku
koncu
realizácie
aktivít projektu
splnenie
cieľovej
hodnoty
(meranie
hodnoty) má

Relevancia
k HP2
HP
HP
3
UR
RN4

nie

áno

nie

áno

Strana 3 z 5

technológie vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií), alebo opatrenia 12 mesiacov po
ukončení realizácie projektu.

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
Definícia: Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd
mužov, refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá
niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda učňov a
študentov na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov),
ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii.
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných hrubých miezd za
všetkých pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako
aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie),
ktorým mzda bola refundovaná počas projektu.

EUR

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
Definícia: Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd žien,
refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá
z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda učníc a študentiek na
prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok),
ktoré nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii.
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných hrubých miezd za
všetky pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako
aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie),

EUR

nastať počas
doby
udržateľnosti
projektu,
najneskôr ku
koncu doby
udržateľnosti
projektu
splnenie
cieľovej
hodnoty
(meranie
hodnoty) má
nastať počas
realizácie
projektu,
najneskôr ku
koncu
realizácie
aktivít projektu
splnenie
cieľovej
hodnoty
(meranie
hodnoty) má
nastať počas
realizácie
projektu,
najneskôr ku
koncu

nie

áno

nie

áno
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ktorým mzda bola refundovaná počas projektu.

realizácie
aktivít projektu
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