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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 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry 

 

Špecifický cieľ 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 

Aktivita C. Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a reportingu 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu Merná 
jednotka 

Čas  
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

P0199 
Počet novo zaradených 
monitorovaných lokalít 

Počet nových monitorovaných lokalít biotopov alebo druhov 
zaradených do správy hodnotenia biotopov a druhov (v zmysle 
čl. 17 smernice o biotopoch a v zmysle čl. 12 smernice 
o ochrane vtáctva) na základe zrealizovaných projektov. 

počet 
k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj 

P0186 

Počet monitorovaných 
lokalít, kde došlo k zvýšeniu 
počtu monitorovaných 
druhov alebo biotopov 

Počet monitorovaných lokalít, kde došlo k zvýšeniu počtu 
monitorovaných druhov alebo biotopov zaradených do správy 
hodnotenia biotopov a druhov (v zmysle čl. 17 smernice 
o biotopoch a v zmysle čl. 12 smernice o ochrane vtáctva) 
na základe zrealizovaných projektov. 

počet 
k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj 

P0159 

Počet druhov alebo 
biotopov v neznámom stave, 
ktorých stav sa 
pri monitorovaní druhov, 
alebo biotopov zmenil 

Počet druhov alebo biotopov v neznámom stave, v prípade 
ktorých bola monitorovaním zistená zmena stavu druhov alebo 
biotopov (zlý, nepriaznivý, priaznivý stav) prostredníctvom 
zrealizovaných projektov. 

počet 
k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

s 
príznakom 

Udržateľný 
rozvoj 
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Poznámka: 

V tabuľke 10.2 formulára 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, pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľ „bez príznaku“ s nenulovou hodnotou. V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú 
vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu nerelevantné, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“. 


