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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Žiť energiou  

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility 
a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy   

 

Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území   

Aktivita D. Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä energetickej efektívnosti a využívania OZE vrátane 
poradenstva, informačných kampaní, odborných seminárov, konferencií a aktivít pre deti a mládež  

 

Kód 
ukazovateľa 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 

Povinnosť 
použitia 

ukazovateľa 

Čas  
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

 

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 v prípade hlavnej 
aktivity projektu  

  
k dátumu 
ukončenia 

aktivít projektu 
(ZMS) 

bez príznaku N/A 



 

 

P0271 

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 v prípade hlavnej 
aktivity projektu  

  
 

k dátumu 
ukončenia 

aktivít projektu 
(ZMS) 

 

s príznakom 

HP RN 

 
 
 
 

Poznámka: Žiadateľ definuje hodnotu merateľných ukazovateľov, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou národného projektu a to osobitne za jednotlivé aktivity národného 
projektu. Celková cieľová hodnota merateľných ukazovateľov, ktorá má byť realizáciou národného projektu dosiahnutá predstavuje súčet čiastkových hodnôt 
príslušného merateľného ukazovateľa za jednotlivé aktivity národného projektu.  


