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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 V rámci špecifického cieľa 1.3.1 aktivita B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy 

a budovania zelenej infraštruktúry 

 

 

 

Kód 
ukazovateľ

a 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu Merná 
jednotka 

Čas  
plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevan
cia 

k HP 

Typ 
závislosti 
ukazovat

eľa 
P0367 Počet realizovaných 

prvkov zelenej 
infraštruktúry 

Celkový počet prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni 
zrealizovaných prostredníctvom projektov. 

 
Prvkom zelenej infraštruktúry sa rozumie strategicky plánovaná 
sieť prírodných a poloprírodných oblastí s inými 
environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, 
aby poskytovali široký rozsah ekosystémových služieb. V prípade 
realizácie viacerých prvkov zelenej infraštruktúry rovnakého typu 
v rámci jedného projektu, budú považované za 1 prvok (napr. 
vybudovanie 3 migračných prvkov v rámci jednej lokality). 
Zarátavanie viacerých prvkov zelenej infraštruktúry rovnakého 
typu v rámci jedného projektu je možné v prípade, ak daný prvok 
zelenej infraštruktúry vytvára samostatný funkčný celok, ktorý plní 
nezávislú funkciu oproti iným prvkom zelenej infraštruktúry, ktoré 
budú vybudované v rámci jedného projektu (napr. tri vetrolamy 

počet K dátumu 
ukončenia 
realizácie projektu 

Bez 
príznaku 

UR súčet 
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vysadené v rámci troch nezávislých prístupových ciest do jednej 
obce). 

 

Poznámka: 

V tabuľke 10.2 formulára ŽoNFP sa automaticky nadefinuje všetky merateľný ukazovateľ. Žiadateľ je povinný stanoviť „nenulovú“ cieľovú hodnotu pre vyššie uvedený merateľný 
ukazovateľ projektu, ktorý má byť realizáciou navrhovanej aktivity dosiahnutý. 
 


