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

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

1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných
areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita

C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Podaktivita

C1. Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia (NMSKO), vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia
a akreditácií, ako aj odbornej podpory

Kód
ukazovateľa
P0292

P0201

Názov
ukazovateľa
Počet podporených
existujúcich
akreditovaných
odberných miest
NMSKO
Počet
novovybudovaných
akreditovaných
odberných miest
NMSKO projektov

Definícia/metóda výpočtu
Počet akreditovaných odberných miest NMSKO
zmodernizovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov.
(Odberné miesto je viazané na monitorovaciu stanicu NMSKO,
pričom jedna monitorovacia stanica môže mať viac ako jedno
odberné miesto).
Počet akreditovaných odberných miest NMSKO
novovybudovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov.
(Odberné miesto je viazané na monitorovaciu stanicu NMSKO,
pričom jedna monitorovacia stanica môže mať viac ako jedno
odberné miesto).

Merná
jednotka

Čas
plnenia

Príznak
rizika

Relevancia
k HP

počet

k dátumu ukončenia
realizácie aktivít
projektu

bez príznaku

Udržateľný
rozvoj

počet

k dátumu ukončenia
realizácie aktivít
projektu

bez príznaku

Udržateľný
rozvoj

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,
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“.
Špecifický cieľ

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita

C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Podaktivita

C2. Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému, vrátane zabezpečenia predkladania správ a informácii v
elektronickej podobe povinnými osobami

Kód
ukazovateľa
P0143

Názov
ukazovateľa
Počet aplikovaných
modulov NEIS podľa
požiadaviek na
informovanie
verejnosti
a reportingových
povinností

Definícia/metóda výpočtu
Počet aplikovaných modulov NEIS prostredníctvom
zrealizovaných projektov, spĺňajúcich požiadavky na informovanie
verejnosti a reportingové povinnosti.

Merná
jednotka

Čas
plnenia

Príznak
rizika

počet

k dátumu ukončenia
realizácie aktivít
projektu

bez príznaku

Relevancia
k HP
Udržateľný
rozvoj

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,
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“.

Špecifický cieľ

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita

C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Podaktivita

C3. Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania

Kód
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

P0562

Počet zavedených
nových aplikovaných
modulov NRZ

Definícia/metóda výpočtu
Počet zavedených nových aplikovaných modulov Národného
registra znečisťovania prostredníctvom zrealizovaných projektov.

Merná
jednotka

Čas
plnenia

Príznak
rizika

počet

k dátumu ukončenia
realizácie aktivít
projektu

bez príznaku

Relevancia
k HP
Udržateľný
rozvoj

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,
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“.
Špecifický cieľ

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita

C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia

Podaktivita

C4. Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz

Kód
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

P0503

Počet vykonaných
modelových výpočtov
a/alebo chemických
analýz

Definícia/metóda výpočtu
Počet vykonaných modelových výpočtov a/alebo chemických
analýz, ktoré boli vykonané za účelom monitorovania znečistenia
ovzdušia na základe zrealizovaných projektov

Merná
jednotka

Čas
plnenia

Príznak
rizika

počet

k dátumu ukončenia
realizácie aktivít
projektu

bez príznaku

Relevancia
k HP
Udržateľný
rozvoj

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,
pričom žiadateľ je povinný definovať aspoň jeden merateľný ukazovateľov „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“.

