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Zoznam iných údajov 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 5. Technická pomoc 

UPOZORNENIE: 

Iné údaje poskytuje prijímateľ počas implementácie projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní žiadosti o NFP nestanovuje cieľovú hodnotu a neuvádza ich ani do formuláru žiadosti, ani do 
žiadnej z príloh.  

V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných iných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade 
s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP. 

 

Kód Názov iného údaja Definícia 
Merná 

jednotka 

Relevancia k horizontálnemu 
princípu Rovnosť mužov a 

žien a nediskriminácia 

Špecifický cieľ 5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu 

Aktivita A. Vzdelávanie zamestnancov 

D0199 Počet zrealizovaných 
interných vzdelávacích 
aktivít 

Celkový počet vzdelávacích aktivít organizovaných zo strany RO/SO určených pre 
administratívne kapacity zapojené do implementácie OP zrealizovaných z finančných 
prostriedkov technickej pomoci OP. Vzdelávacou aktivitou sa rozumie školenie, seminár, 
workshop, odborná stáž zameraná na výmenu skúseností a pod. 

Počet Áno 
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D0198 Počet zrealizovaných 
externých vzdelávacích 
aktivít  

Celkový počet vzdelávacích aktivít organizovaných zo strany externých subjektov (mimo 
RO/SO) určených pre administratívne kapacity zapojené do implementácie OP 
zrealizovaných z finančných prostriedkov technickej pomoci OP. Vzdelávacou aktivitou sa 
rozumie školenie, seminár, workshop, odborná stáž zameraná na výmenu skúseností 
a pod.. 

Počet Áno 

D0196 Počet zamestnancov, 
ktorí sa zúčastnili 
vzdelávacích aktivít 

Celkový počet administratívnych kapacít zapojených do implementácie OP, ktoré sa 
zúčastnili vzdelávacích aktivít financovaných z finančných prostriedkov TP OP. 

Počet Áno 

Aktivita B. Zavedenie a realizácia spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov, 

 Aktivita D. Externé služby na podporu implementácie OP 

D0127 Počet opatrení pre 
zníženie 
administratívnej záťaže 

Celkový počet opatrení prijatých zo strany RO/SO za účelom zníženia administratívnej 
záťaže žiadateľov/prijímateľov v súvislosti s prípravou a implementáciou projektov. 

Počet N/A 

Špecifický cieľ 5.1. 2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov 

Aktivita A. Informačné a komunikačné nástroje 

Aktivita B. Posilnenie administratívnych kapacít prijímateľov 

D0135 Počet osôb zapojených 
do informačných aktivít 

Celkový počet osôb, ktorí boli informovaní prostredníctvom informačných aktivít na základe 
zrealizovaných projektov. 

Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, školenie, seminár, workshop, infodeň, 
veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v tlači, publikácia, 
webstránka, prieskum verejnej mienky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových 
skupín. 

Počet Áno 

 

Pozn.: Počet zamestnancov  je definovaný cez ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE).  


