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Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP  

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 B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS) 

 

Kód 
ukazovateľ

a 

Názov  
ukazovateľa 

Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas  

plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia  
k HP 

Relevancia 
k HP RMŽ 

a ND 

B1 Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v nadväznosti na schválené 
nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie 

P0370 Počet registrácií EMAS Počet systémov registrovaného environmentálneho 
manažérstva (Eco-Management and Audit Scheme) 
podľa schémy EMAS. 

počet k dátumu 
ukončenia 

realizácie aktivít 
projektu (ZMS) 

bez 
príznaku 

Udržateľný 
rozvoj 

- 

P0574 Počet zavedených 
systémov 
environmentálneho 
manažérstva 

Počet zavedených systémov registrovaného 
environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 
14001. 

počet k dátumu 
ukončenia 

realizácie aktivít 
projektu (ZMS) 

bez 
príznaku 

 

Udržateľný 
rozvoj 

- 

B2 Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom 
zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie 

P0573 
 

Počet zavedených 
systémov energetického 
manažérstva 

Počet zavedených systémov energetického manažérstva 
podľa STN EN ISO 50001 alebo iných rovnocenných 
systémov energetického manažérstva s cieľom zlepšenia 

počet k dátumu 
ukončenia 

realizácie aktivít 

bez 
príznaku 

 

Udržateľný 
rozvoj 

- 



 

 kvality riadenia spotreby energie. 
 

projektu (ZMS) 

 

Poznámka: 

V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele projektu s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných 
merateľných ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť „nenulovú“ cieľovú hodnotu pre vyššie uvedené 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“. 


