
Príloha výzvy č. 3 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 

  
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 

Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré 
členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 

 

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 
predchádzania vzniku odpadov 

Aktivita B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 
triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

 

Merateľné ukazovatele relevantné pre oprávnenú aktivitu: Triedený zber komunálnych odpadov 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0702 Zvýšená kapacita  
pre triedenie 
komunálnych 
odpadov * 

Celková ročná kapacita novovybudovaného systému na triedenie 
komunálnych odpadov vrátane zvýšenej kapacity existujúceho 
systému na triedenie komunálnych odpadov dosiahnutá 
prostredníctvom zrealizovaných projektov. V prípade projektov 
zameraných na rozšírenie (intenzifikáciu) existujúceho systému 
triedeného zberu komunálnych odpadov sa vykazuje iba zvýšená 
kapacita (t.j. rozdiel medzi kapacitou po a pred realizáciou projektu). 

t/rok k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0087 Množstvo 
vytriedeného 

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu, ktorý bol vytriedený 
na jednotlivé zložky počas jedného kalendárneho roka 

t/rok po ukončení 
realizácie aktivít 

s príznakom Udržateľný 



 

komunálneho  
odpadu * 

prostredníctvom zrealizovaných projektov. V prípade projektov 
zameraných na rozšírenie (intenzifikáciu) existujúceho systému 
triedeného zberu komunálnych odpadov sa vykazuje iba zvýšené 
množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (t.j. rozdiel medzi 
množstvom vytriedeného komunálneho odpadu po a pred 
realizáciou projektu). 

projektu rozvoj 

Merateľné ukazovatele relevantné pre oprávnenú aktivitu: Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov 

P0703 Zvýšená kapacita  
pre zhodnocovanie 
odpadov ** 

Celková ročná kapacita novopostavených zariadení na 
zhodnocovanie odpadov vrátane zvýšenej kapacity existujúcich 
zariadení na zhodnocovanie odpadov dosiahnutá prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. V prípade projektov zameraných na 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie odpadov sa 
vykazuje iba zvýšená kapacita zariadenia (t.j. rozdiel medzi 
kapacitou zariadenia po a pred realizáciou projektu). 

t/rok k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0089 Množstvo 
zhodnotených  
nie nebezpečných 
odpadov ** 

Celkové množstvo nie nebezpečného odpadu, ktorý bol zhodnotený 
za obdobie jedného kalendárneho roka prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. V prípade projektov zameraných na 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie (nie 
nebezpečných) odpadov sa vykazuje iba množstvo zhodnoteného 
odpadu, o ktoré sa zvýšilo (t.j. rozdiel medzi množstvom 
zhodnoteného odpadu po a pred realizáciou projektu). 

t/rok po ukončení 
realizácie aktivít 
projektu 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 

Merateľné ukazovatele relevantné pre oprávnenú aktivitu: Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva 

P0589 Počet 
zrealizovaných 
informačných aktivít 

Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom 
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 k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Rovnosť 
medzi 
mužmi 
a ženami 
a nediskrimi-
nácia 

P0271 Počet osôb 
zapojených do 

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

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

s príznakom Rovnosť 
medzi 



 

informačných aktivít 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. 

aktivít projektu mužmi 
a ženami 
a nediskrimi-
nácia 

 

Pozn.: 

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných 
ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté. 
V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu nerelevantné, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“. 
 
Všetky cieľového hodnoty merateľných ukazovateľov projektu týkajúce sa množstva/kapacity odpadov je potrebné stanovovať výlučne s ohľadom na tie zložky 
odpadov, ktoré sú predmetom realizácie projektu. Osobitne upozorňujeme na skutočnosť, že do stanovenia cieľovej hodnoty nie je možné započítať zložky odpadov, 
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.  
 
*  Cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov žiadateľ zadáva na základe hodnôt vyplývajúcich z prílohy ŽoNFP č. 14 - Technické a environmentálne ukazovatele. Cieľová 
hodnota oboch merateľných ukazovateľov musí byť rovnaká a nemôže byť v prípade projektu zameraného na realizáciu tejto oprávnenej aktivity nulová.. 
 
** Cieľovú hodnotu merateľných ukazovateľov žiadateľ zadáva na základe hodnôt vyplývajúcich z prílohy ŽoNFP č. 14 - Technické a environmentálne ukazovatele. Hodnota 
merateľných ukazovateľov nemôže byť v prípade projektu zameraného na realizáciu tejto oprávnenej aktivity nulová. 
 
 


