
Príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

1 

 
 

 
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami 

Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov uvedených požiadaviek  

 

Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Aktivita A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok 

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu Merná 
jednotka 

Čas  
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia 
k HP 

P0239 Počet obyvateľov 
využívajúcich opatrenia 
protipovodňovej ochrany 

Počet obyvateľov vystavených povodňovému riziku, v prípade 
ktorých došlo k poklesu ich ohrozenia (zraniteľnosti) ako 
priamy dôsledok zrealizovaných projektov. 

osoby k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0060 Hodnota majetku 
ochráneného pred 
povodňami 

Celkové odhadnuté povodňové škody na majetku, ktoré by 
mohli spôsobiť povodne na dotknutom území bez realizácie 
preventívnych opatrení počas rovnakého obdobia v zmysle 
plánov manažmentu povodňového rizika. 

EUR k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 

 

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“. 
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V prípade, ak realizácia projektu zabezpečí ochranu pred povodňami pre viacero geografických oblastí (na úrovni Q100), žiadateľ v rámci stanovenia cieľových hodnôt 
ukazovateľov uvedie súčet hodnôt u všetkých riešených geografických oblastí, podľa PMPR.  
 
Pri stanovení počtu obyvateľov využívajúcich opatrenia protipovodňovej ochrany vychádza žiadateľ zo stanoveného počtu potenciálne ohrozených obyvateľov, ktorý je uvedený 
v príslušnom čiastkovom PMPR, v kapitole 3.1 Údaje o odhadovanom počte povodňou potenciálne ohrozených obyvateľov, tabuľka č. 3.1.   
V prípade stanovenia hodnoty majetku ochráneného pred povodňami žiadateľ vychádza zo stanovených povodňových škôd uvádzaných v príslušnom PMPR (príslušnej 
geografickej oblasti/geografických oblastí uvádzaných v čiastkovom povodí PMPR (v prílohe X „Prehľad povodňových škôd“). 
 


