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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 1.1 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 použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 
triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

Hlavná aktivita projektu Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

P0708 Zvýšená kapacita 
zariadení na 
predchádzanie 
vzniku odpadov 

Celková kapacita novovybudovaného systému na predchádzanie 
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov dosiahnutá 
prostredníctvom zrealizovaných projektov (napríklad podpora 
domáceho kompostovania a zariadení na anaeróbny alebo aeróbny 
rozklad biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
u prevádzkovateľov kuchynských a reštauračných zariadení). 

m3 k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

bez príznaku Udržateľný 
rozvoj 

P0558 Počet zariadení na 
predchádzanie 
vzniku odpadu 

Celkový počet zariadení poskytnutých konečným producentom 
biologického materiálu za účelom predchádzania vzniku biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 
aktivít projektu 

s príznakom Udržateľný 
rozvoj 



 

 

zrealizovaných projektov. Zariadeniami sa rozumejú napríklad 
kompostéry v domácnostiach a zariadenia na anaeróbny alebo 
aeróbny rozklad biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 
u prevádzkovateľov kuchynských a reštauračných zariadení. 

 

Poznámka: 

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“. 


