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Základné údaje o projekte1.
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Partneri: 00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky

00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

00308307 (IČO) - Mesto Nitra

00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec

00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

00322270 (IČO) - Obec Lenartov

00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov

00331023 (IČO) - Mesto Svidník

00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

Prijímateľ: 00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Riadiaci orgán: RO_OPEVS - Riadiaci orgán OP Efektívna verejná správa

Kód výzvy/vyzvania: OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13Názov fondu: Európsky sociálny fond

Začlenenie do programovej štruktúry

314000 - Operačný program Efektívna verejná správa

314010 - 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
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Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

11 - 11 - Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy

11.7 - 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Miesto realizácie projektu2.A
P.č. Štát Kategória regiónu Región (NUTS II) Vyšší územný celok (NUTS III) Okres (NUTS IV) Obec

Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj1. MDR - rozvinutejšie regióny

Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj2. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj3. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj4. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj5. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj6. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj7. LDR - menej rozvinuté regióny

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj8. LDR - menej rozvinuté regióny

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP2.B
Nezaevidované
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Príspevok k horizontálnym princípom3.
Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt a jeho aktivity sú dizajnované a realizované tak, aby zapojené subjekty verejnej správy na všetkých úrovniach, podporovali princípy partnerstva, dialógu, spolupráce, participácie a súčasne kvalitne a dôveryhodne zapájali občanov do
procesu prípravy, tvorby verejných politík a následne kvalitne slúžili občanom.  Projekt je realizovaný tak, aby zabezpečil hlavnú podmienku súladu s HP Udržateľný rozvoj a Stratégiou riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 –
2020 a naplnenie strategického cieľa stratégie, ktorým je:

    •  v prospech občanov orientovaná verejná správa, poskytujúca svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.
    •  projekt v samostatnom segmente budovania kapacít zabezpečil vytvorenie a testovanie nového vzdelávacieho programu s názvom Participatívna tvorba verejných politík, ktorý presadzuje princípy otvoreného vládnutia, partnerstva,
zapájanie zainteresovaných aktérov a občanov do tvorby politík, ako aj spolurozhodovania. Je postavený na presadzovaní princípov: 
        •  Inklúzie
        •  Reprezentatívnosti
        •  Spravodlivosti / férovosti
        •  Transparentnosti a nezávislosti
        •  Kvalite zvažovania (deliberácie) a dialógu
        •  Účasti verejnosti na rozhodovaní  
Projekt (i jednotlivé pilotné projekty) zohľadňuje/ zohľadňovali potrebu a nevyhnutnosť adaptačných procesov spoločnosti s aktívnym zapojením občana a verejnosti so zámerom presadzovať opatrenia, ktoré smerujú k budovaniu partnerstiev
medzi subjektami verejnej správy a mimovládneho sektora, k presadzovaniu opatrení, zameraných na zefektívnenie verejnej správy. 
 
Aktivity projektu sú realizované v súlade Ústavy SR, ktorá garantuje základné ľudské práva a slobody, politické práva, práva národnostných menšín a etnických skupín, hospodárske, sociálne a kultúrne práva, právo na ochranu životného
prostredia a kultúrneho dedičstva, právo na súdnu a inú právnu ochranu.
 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Projekty prispieva k plneniu  systému  opatrení  v týchto oblastiach: 

    •  získavanie štátnych  zamestnancov - vytvorenie 8 pracovných miest v štátnom záujme za rok 2017 / 3 pracovné miesta v štátnom záujme za rok 2018 + 5 vo verejnom záujme 
    •  líderstvo ÚSV ROS v štátnej službe v oblasti zapájania verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík na všetkých úrovniach verejnej správy, posilňovanie kultúry otvoreného vládnutia, partnerstva a dialógu subjektov verejnej správy so
zástupcami MNO, verejnosti a občianskej spoločnosti
    •  zber a analýza informácií ako základ riadenia a nastavovania procesov
Aktivity realizujeme so zameraním na problematiku: 

    •  participačnej tvorby verejných politík,
    •  testovanie pilotných schém participačnej tvorby verejných politík
    •  zavádzanie procesu participatívneho rozpočtovania do ekosystému stredných škôl, 
    •  nastavenia metodických a odporúčacích rámcov pre participačné procesy na 4 úrovniach verejnej správy (štátna, regionálna, mikroregionálna a lokálna),
    •  maping legislatívy a právnych predpisov pre podporu participácie - s dôrazom na nové legislatívne návrhy,  
    •  budovanie kapacít v prostredí VS pre oblasť participačnej tvorby verejných politík - testovaní nových tém a foriem vo vzdelávaní na strane predstaviteľov a pracovníkov verejnej správy, ako aj zástupcov občianskej spoločnosti, 
    •  príprava odporúčaní a nadstavbových riešení v predmetnej oblasti (z hľadiska zavádzania inovatívnych opatrení do praxe, presadzovania participácie na všetkých úrovniach VS, budovania kapacít a vzdelávania, legislatívy, ako
aj výskumnej - analytickej činnosti) 
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Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

V rámci horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien cielene vytvárame podmienky pre rovnosť mužov a žien na trhu práce. 

    •  v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádza k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb.
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Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Aktivity v rámci podaktivity 1 a 2 sa realizujú s cieľom, aby sme pomohli budovať podmienky, kde zraniteľné a znevýhodnené skupiny (dikriminačné z titulu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, zdravotného stavu, etnicity a národnosti,
vierovyznania). Projekt cielene realizoval kroky, ktoré prispievajú k zlepšovaniu podmienok pre zabezpečenie dostupnosti verejných služieb (v pripravovaných verejných politikách, ako aj ďalších aktivitách projektu), ktoré vznikajú v rámci:

    •  PODAKTIVITA 1/ pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
    •  PODAKTIVITY 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby
 
PODAKTIVITA 1/
Vybrané pilotné projekty, realizované v rámci podaktivity 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík, majú zabezpečenie rovnosti a nediskriminácie, ako svoju hlavnú tému. Konkrétne ide o projekty: 

    •  pilotný projekt č.1 / Stratégia dlhodobej starostlivosti - participácia pacienstkých organizácií, zastrešujúcich NA POMOC A STAROSTLIVOSŤ ODKÁZANÝCH KLIENTOV, zástupcov na všetkých úrovniach verejnej správy, širokej laickej aj
odbornej verejnosti, príbuzných odkázaných osôb a ich rodinných príslušníkov, oragnizácií zastrešujúcich pomáhajúce profesie, zdravotníkov, opatrovateľov atď.
    •  pilotný projekt č.2 / Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou -  participácia DETÍ A MLÁDEŽE, ako jednej zo znevýhodnených skupín
    •  pilotný projekt č.4 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám - participácia MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH ICH RODÍN A PRÍBUZNÝCH 
    •  pilotného projektu č.6 / Mesto pre všetkých – integračná stratégia - participácia SENIORI, RÓMOVIA, DETI A MLADÍ ĽUDIA, RUSÍNI, ĽUDIA SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, SOCIÁLNE ODKÁZANÍ OBYVATELIA A ĽUDIA V KRÍZOVEJ
ŽIVOTNEJ SITUÁCII
    •  pilotný projekt č. 9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých - budovanie mesta prístupného pre všetkých pri zohľadnení a participácii dotknutých skupín: ZDRAVOTNE POSTIHNUTÍ, SENIORI, MATKY S DEŤMI A ĎALŠÍ,
    •  pilotný projekt č.12 / Integrácia marginalizovaných skupín obyvateľstva do procesu tvorby verejných politík - participácia RÓMOV A MARGINALIZOVANEJ RÓMSKEJ KOMUNITY.
V rámci realizácie národného projektu sa aj ÚSV ROS stáva učiacou organizáciou, ktorej záujmom je zabezpečiť elimináciu bariér a dostupnosť služieb a informácií aj pre špecifické cieľové skupiny:

    •  slabozrakí a nevidiaci - presadzovanie princípu "blind friendly" dokumentov a webových sídiel v previazaní na šírenie dobrej praxe z pilotného projektu č.9 aj pre ostatné mestá a obce na Slovensku
    •  mentálne postihnutí - priame aktívne zapojenie do procesu prípravy Koncepcie poskytovania služieb ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám BSK v rámci pilotného projektu č.4 - identifikácia potrieb formou riadených rozhovorov
    •  znížená mobilita, vozíčkári - výber bezbariérových priestorov pre participačné aktivity 
    •  nepočujúci - zavedením tlmočenia do posunkovej reči v rámci verejných podujatí a prezentácií národného projektu: 
        •  5. február 2029 / Participácia, moja láska! - prezentácia výstupov z analytických expedícií NP PARTI na tému participácia v Hoteli Bôrik / Bratislava
 
PODAKTIVITA 2/ 
V roku 2019 pokračovali činnosti a výskum zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Výskum bol zameraný na mieru zohľadnenia/nezohľadnenia perspektívy znevýhodnených skupín obyvateľstva, mapovanie
možností zraniteľných skupín v rámci procesu particicpatívnej tvorby verejných politík, identifikáciu bariér participácie, syntetizácia zistení z jednotlivých prípadových štúdií, spracovaním návrhov konkrétnych opatrení a procesov, ktorými je
možné vytvoriť priestor pre zmysluplnú účasť marginalizovaných/znevýhodnených skupín v tvorbe verejných politík.
 
Výsledkom výskumu je samostatná publikácia HLAS MENŠÍN, testovaný blok vzdelávania na scitlivovanie pracovníkov vo verejnej správe k problematike férovosti a zohľadňovania hlasu / potrieb zraniteľných skupín, ako aj pripravovaná
METODIKA ZAPÁJANIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN do tvorby verejných politík. Dokumenty vznikajú s úmyslom rozšíriť pohľad na tému zapájania menšín a znevýhodnených skupín do spoločnosti. Naším dlhodobým cieľom je skúmať možnosti,
ako vytvárať súdržnú spoločnosť a odstraňovať mnohé bariéry, ktorým tieto skupiny obyvateľov čelia. Cieľom nie je len integrácia menšín do spoločnosti, ale hlavne vytváranie integrovanej – súdržnej spoločnosti/komunít, kde sa každý môže
cítiť ako jej plnohodnotná súčasť. Dôležitým bodom bude presadenie témy zapájania zraniteľných skupín a princíp férovosti a spravodlivosti do vzdelávania v rámci procesu budovania kapacít v prostredí verejnej správy. V rámci školiacej
skupibny S2 (testovanie vzdelávacieho programu participatívna tvorba verejných politík sme pilotne overovali blok Zapájanie zraniteľných skupín, ktorý viedla Elena Kríglerová v spolupráci s expertmi z PDCS). Snahou je zavedením témy do
vzdelávania zmierniť dopady rozhodnutí, ktoré nezohľadňujú rôznorodé situácie jednotlivcov patriacich do znevýhodnených skupín a namiesto vytvárania rovných príležitostí môžu nerovnosti prehlbovať.  
 
Spracované publikácie, ktoré sa pripravujú na tlač: 
Publikácia HLAS MENŠÍN - prípadové štúdie zapájania zraniteľných skupín
autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Zuzana Havírová, Ivana Rapoš Božič
Kniha Hlas menšín prináša jednak teoretické ukotvenie témy participácie, ale aj „príbehy“ viac či menej úspešných pokusov o zapájanie na rôznych úrovniach verejnej správy.
Zamerali sme sa na viaceré skupiny – deti a mladých ľudí, Rómov, LGBTI komunitu, cudzincov, seniorov či ľudí so zdravotným postihnutím, ktorých príslušníčky a príslušníci sú často okrem socioekonomického znevýhodnenia aj v mocensky
nevyváženom postavení, keď nemajú dostatok možností a príležitostí vyjadriť sa k politikám, ktoré sa ich týkajú. Uvedomujeme si, že verejné politiky sa tvoria na rôznych úrovniach, preto sme sa v našich výskumných aktivitách zamerali na
lokálnu, regionálnu, ale aj národnú úroveň. Výsledné prípadové štúdie sú tak pomerne pestrou mozaikou rôznych prístupov a rôznych skúseností. V každej kapitole sa snažíme priniesť aj odporúčania, ako sa poučiť z chýb a ako brať do úvahy
špecifické postavenie a potreby rôznych skupín obyvateľov. Uvedomujeme si, že tieto prípadové štúdie nie sú vyčerpávajúcim popisom reality participácie na Slovensku. Myslíme si však, že sú dobrým námetom na úvahy o tom, ako o
participácii premýšľať komplexnejšie, pamätajúc na to, že Slovensko je veľmi rôznorodá krajina s veľmi rozmanitými obyvateľmi. Táto kniha je tak jedným z prvých pozvaní do širšej diskusie o tejto náročnej a dôležitej téme.
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Publikácia SLOVNÍK PARTICIPÁCIE 
autorky: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD. a kolektív autorv
Slovník je výsledkom interdisciplinárnej spolupráce multidisciplinárneho tímu vzhľadom na skutočnosť, že v záverečnej fáze realizácie do pripomienkovania, navrhovania a prípravy nových hesiel vstúpili aj ďalší experti NP PARTI (napr. z
pracovnej skupiny: zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík, legislatíva, právny rámec a participácie, monitoring a hodnotenie pilotnej schémy). Slovník obsahuje viac ako sto hesiel, ktoré sú vnútorne štruktúrované. Slovník
striktne presadzuje základné princípy participácie, medzi ktoré patria: Inklúzia, Reprezentatívnosť, Spravodlivosť / férovosť, Transparentnosť a nezávislosť, Kvalite zvažovania (deliberácie) a dialóg a účasti verejnosti na rozhodovaní. 
 
Publikácia PARTICIPÁCIA - CESTA MLADÝCH ĽUDÍ K POLITIKÁM 
autorky: Mgr. Katarína Čavojská, PhD., Michaela Besedová, M.A.
Predkladaná publikácia sa zaoberá mládežou, ich potrebami, stavom organizovania, ako aj možnosťami v rámci času mimo vyučovania. Cieľom textu je priblížiť svet dnešných mladých ľudí, ich potreby, vzťah k voľnému času, možnosti jeho
trávenia ako aj voľnočasové preferencie. Osobitne si všímame participáciu mládeže vo všeobecnosti, samostatne potom zapojenie do činnosti mládežníckych organizácií. Všímame si tiež, ako podpora participácie mládeže prispieva
k zvýšeniu inklúzie mladých ľudí do väčšinovej, dospelej spoločnosti, osobitne s ohľadom na tvorbu politiky mládeže.
 
Publikácia SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH / Participácia znevýhodnených skupín na tvorbe politík na lokálnej úrovni
autorky: Elena Gallová Kriglerová, Jana Kadlečíková, Alena Holka Chudžíková
Keď hovoríme o participácii obyvateľov na tvorbe verejných politík, je dôležité uvedomiť si, že skupina „obyvatelia“ alebo „verejnosť“ zahŕňa veľmi rozmanitých ľudí s rôznymi životnými situáciami a potrebami. A nie všetci majú rovnaké
možnosti na tvorbe verejných politík participovať. Tie sú do veľkej miery ovplyvnené socioekonomickými, ale aj mocenskými nerovnosťami, ktoré v spoločnosti existujú. Menšiny a znevýhodnené skupiny čelia v snahách o participáciu mnohým
bariéram. Na tvorbe verejných politík sa väčšinou podieľajú ľudia s vyšším vzdelaním, lepšie situovaní a tí, ktorí dokážu efektívne presadzovať svoje záujmy. Verejné politiky potom odrážajú najmä perspektívu tejto skupiny obyvateľov. Potreby
menšín a znevýhodnených skupín zostávajú často nerozpoznané, neviditeľné. Dokonca aj v prípade politík, ktoré sú explicitne zamerané na menšiny a znevýhodnené skupiny, sa vychádza najmä z predstáv o tom, čo si tvorcovia politík myslia,
že je pre ne dobré. Také politiky však nikdy nemôžu byť efektívne ani spravodlivé, pretože nereflektujú skutočné potreby všetkých obyvateľov v ich rozmanitosti. Preto je mimoriadne dôležité, aby mali k tvorbe verejných politík prístup naozaj
všetci obyvateliavrátane napríklad ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, cudzincov, národnostných menšín, ale aj detí a ďalších skupín. A práve to bolo cieľom projektu „Svidník – mesto pre všetkých“ – identifikovať všetky skupiny, ktoré
sú v súčasnosti vo Svidníku „neviditeľné“ pre verejné politiky, nájsť optimálny model ich zapojenia a vytvorenie mechanizmu spolupráce medzi samosprávou, mimovládnym sektorom, ktorý sa už v súčasnosti zameriava na rôzne
menšinové skupiny, a samotnými cieľovými skupinami. Vo výsledku mal projekt viesť k vytvoreniu a zavedeniu participatívneho procesu prijímania opatrení, ktoré budú smerovať k inklúzii rôznych menšinových skupín a zlepšeniu sociálnej
súdržnosti v meste. 
Publikácia prináša situačnú analýzu zameranú na identifikáciu rôznych menšinových a znevýhodnených skupín vo Svidníku a ich potreby a možnosti participácie, stratégiu inklúzie znevýhodnených skupín a napokon metodiku zapájania
znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík na lokálnej úrovni.
 

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

NASTAVENIE HODINOVEJ SADZBY PRE PRACOVNÉ POZÍCIE

    •  v rámci projektu sme nastavili fixné hodinové sadzby, ktoré sú naviazané na výkon pozície a konkrétnu odbornosť. Výška sadzby nie je ovplyvniteľná kritériom príslušnosti ku konkrétnemu pohlaviu. Je rovnaká pre ženy i mužov. 
 
TLMOČENIE DO POSUNKOVÉHO JAZYKA A VÝBER BEZBARIÉROVÝCH ZARIADENÍ PRE PODUJATIA NP PARTI 

    •  novinkou v roku 2019 bolo zavedenie tlmočenia do posunkovej reči v rámci verejných podujatí a prezentácií národného projektu / podaktivity 2 - Participácia, moja láska! - 5.2.2019
    •  súčasne sa snažíme o výber priestorov pre verejné podujatia, ktoré sú bezbariérové
 
TEMATICKÉ VEREJNÉ PODUJATIA v zameraní na zvyšovanie účasti zraniteľných skupín 

    •  v roku 2019 sa v rámci projektu realizovalo veľa pracovných stretnutí a verejných poujatí, ktorých zámerom bolo otvoriť príležitosti a zvýšiť možnosti zapojenia sa zraniteľných skupín do tvorby verejných politík s využitím participácie,
participačných procesov, scenárov a mechanizmov, pričom celkovo v roku 2019 bolo zrealizovaných 41 informačných podujatí - viď prílohu k výročnej monitotovacej správe. 
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4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 29,1 157,732045,9Nie 29,1 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 3,9 156,41036,1Nie 3,9 100,0000

00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.
 
 

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,9 300,00002,7Nie 2,7 300,0000
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,1 300,00000,3Nie 0,3 300,0000

12:08
10 z 72

30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.
 
 

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0887 - Počet novovzniknutých
platforiem zameraných na zvyšovanie

kvality verejných politík

UR Nie počet 1,4 100,00001,4Nie 0 0,0000
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.
 
 

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0887 - Počet novovzniknutých
platforiem zameraných na zvyšovanie

kvality verejných politík

UR Nie počet 10,6 100,000010,6Nie 0 0,0000
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0722 - Počet  úspešných absolventov
vzdelávacich aktivít

PraN, UR Nie počet 6,7 58,20903,9Nie 3,9 58,2090
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.
 
 

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0722 - Počet  úspešných absolventov
vzdelávacich aktivít

PraN, UR Nie počet 50,3 57,852929,1Nie 29,1 57,8529
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0718 - Počet vyvinutých produktov
a/alebo služieb vzťahujúcich sa na

vzdelávanie

PraN Nie počet 0,1 0,00000Nie 0 0,0000
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.
 
 

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0718 - Počet vyvinutých produktov
a/alebo služieb vzťahujúcich sa na

vzdelávanie

PraN Nie počet 0,9 0,00000Nie 0 0,0000

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0589 - Počet zrealizovaných
informačných aktivít

PraN Nie počet 5,8 284,482816,5Nie 4,8 82,7586

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.
 
 

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0589 - Počet zrealizovaných
informačných aktivít

PraN Nie počet 44,2 283,9367125,5Nie 36,2 81,9005

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 200,00000,2Nie 0,2 200,0000

00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 200,00001,8Nie 1,8 200,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0 0,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0 0,0000

00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

12:08
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Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,2 100,00000,2Nie 0,1 50,0000

00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 1,8 100,00001,8Nie 0,9 50,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

00308307 (IČO) - Mesto Nitra

12:08
24 z 72

30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

12:08
26 z 72

30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

00331023 (IČO) - Mesto Svidník

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne
zmeny za účelom zefektívnenia VS

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

00322270 (IČO) - Obec Lenartov

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

12:08
32 z 72

30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

12:08
35 z 72

30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0,1 100,0000

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0178 - Počet koncepčných, analytických
a metodických materiálov

UR Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0,9 100,0000

00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

12:08
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30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0891 - Počet podporených MNO za
účelom participácie na  zavádzaní zmien

v oblasti verejných politík

N/A Nie počet 0,1 100,00000,1Nie 0 0,0000

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

P0891 - Počet podporených MNO za
účelom participácie na  zavádzaní zmien

v oblasti verejných politík

N/A Nie počet 0,9 100,00000,9Nie 0 0,0000

12:08
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Monitorovacia správa projektu



Aktivity projektu
Realizácia mimo

oprávneného
územia OP

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak
rizika

Merná
jednotka Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Viac Informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne
monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k odpočítavaným ukazovateľom
Ostatná dokumentácia (pracovné výkazy, pozvánky, zápisnice, prezenčky, priebežné výstupy a výsledky, pracovné verzie spracovávaných dokumentov) bola predkladaná a bola
súčasťou žiadostí o platbu za jednotlivé obdobia výdavkov, prípadne výdavkov partnerov projektu.

Poznámky k aktivite Podpora partnerstva a dialógu v oblasti
participatívnej tvorby verejných politík

12:08
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Monitorovacia správa projektu



5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov UR Nie počet 44 145,454564 43 97,7273Súčet
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Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0178 Spolu bolo v roku 2019 predložených 43 koncepčných, analytických a metodických materiálov + jeden výstup za stranu BSK - Uznesenie č.147 / 2019 -
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019 - 2021, ktorý
nepodliehal odpočtu ukazovateľov, ale odpočtu výstupov z projektu. 
 
Zoznam výstupov za merateľný ukazovateľ P0178: 

    1.  Analýza potrieb mladých ľudí 
    2.  Kritériá pre posudzovanie kvality práce s mládežou (základom nového nastavenia jej financovania)  
    3.  Analýza zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s mládežou
    4.  Spôsoby a formy financovania práce s mládežou vo vybraných krajinách EÚ a na Slovensku - analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou
v iných krajinách EÚ - možnosti a návrhy  zmien vo financovaní práce s mládežou v SR
    5.  Analýza potrieb a očakávaní zo strany rodín s členom s mentálnym postihnutím v oblasti sociálnych služieb a ich rodín - výstup zo zisťovania potrieb
ľudí s mentálnym postihnutím (detí i dospelých) a ich rodín v oblasti sociálnych služieb
    6.  Prípadová štúdia: Umením spolupráce s občianskym sektorom k oživeniu verejných priestranstiev?
    7.  Participáciou k živému námestiu - Koncepcia a plán využívania Kamenného námestia a námestia SNP v hlavnom meste Bratislava 
    8.  Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie
    9.  Ako merať kvalitu participatívnych procesov?
    10.  Výsledky reprezentatívneho prieskumu postojov občanov SR k participácii 
    11.  Nie je občan ako občan - metodika pre zavádzanie participácie do výučby ako podporného mechanizmu pre zavádzanie participatívnych rozpočtov na
školách 
    12.  Vzdelávacie sylaby pre vzdelávací program zameraný na participatívnu tvorbu verejných politík  politík 
    13.  Uznesenie č.147 / 2019 - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja
na roky 2019 - 2021
    14.  Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu
    15.  Komplexná analýza územia, ekonomického, sociálneho a ľudského kapitálu zúčastnených obcí
    16.  Metodika tvorby plánu komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja
    17.  Analýza stavu participácie v meste Hlohovec  - analýza východiskového stavu 
    18.  Uznesenie č.213 / 2019 - MZ - Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny
obyvateľov a návštevníkov + metodická príručka, vrátane metodickej príručky
    19.  Analýzy a expertné stanoviska k aktuálnemu stavu prístupnosti, potrieb zabezpečenia prístupnosti a návrhy riešení zabezpečenia prístupnosti v meste
Nitra 
    20.  STRATÉGIA PARTICIPATÍVNEHO PLÁNOVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV - Stratégia tvorby plánov využívania verejných priestorov, plôch s
využitím mechanizmu participácie a zapojenia občanov  "
    21.  Analýza reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy z pohľadu legislatívy a právnej praxe
    22.  Analýza nedostatkov súčasného systému komplexného sociálneho zabezpečenia osôb a zdravotnej starostlivosti osôb spadajúcich do systému
dlhodobej starostlivosti + návrhy na riešenie identifikovaných problémových oblastí 
    23.  Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030
    24.  Metodika prípravy Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do r. 2030
    25.  Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov - interný predpis 12/2019
    26.  Analýza súčasného stavu nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske 
    27.  Zapojenie verejnosti do plánovania verejných priestranstiev – krok za krokom - Metodická príručka"
    28.  Metodika nezávislého hodnotenia participatívnych procesov s využitím kvalitatívneho zberu dát - návrh kritérií pre metodiku priebežnej dokumentácie a
monitoringu
    29.  Participácia: cesta mladých ľudí k politikám
    30.  Metodika participácie občanov na klastrovej / mikroregionálnej úrovni 
    31.  NÁVRH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V PROSPECH LEPŠIEHO ROZVOJA OBCÍ NA SPIŠI
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Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

    32.  SVIDNÍK PRE VŠETKÝCH - STRATÉGIA INKLÚZIE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN VO SVIDNÍKU (pôvodné označenie z opisu: Mesto pre všetkých - lokálna
stratégia inklúzie) 
    33.  Metodika zapájania menšinových a znevýhodnených skupín do tvorby verejných politík na lokálnej úrovni + príloha: metódy zapájania verejnosti /
občanov
    34.  OD OBYVATEĽA K OBČANOVI - ATLAS INŠPIRÁCIÍ, ALEBO AKO ZAČAŤ BUDOVAŤ KOMUNITU: otvorený receptár plný inšpirácií pre tých, ktorí by chceli
niečo spraviť pre svoju komunitu, ulicu, štvrť, či mesto, alebo cesta od obyvateľa k občanovi.  
    35.  Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov 
    36.  Manuál / metodika participatívneho procesu pri tvorbe stratégie nakladania s komunálnym odpadom na lokálnej úrovni 
    37.  Súbor expertných materiálov pre oblasť zvyšovania transparetnosti správy 
    38.  P A R T I C I P A T Í V N E  P L Á N O V A N I E  V E R E J N Ý C H  P R I E S T R A N S T I E V  V B R A T I S L A V E : A n a l ý z a  p r o b l é m o v  v y u ž í v
a n i a  a  t v o r b y  v e r e j n ý c h  p r i e s t o r o v  a  p l ô c h
    39.  Stratégia začleňovania Rómov v obci Lenartov v previazaní na čiastkové politiky obce, založené na účasti všetkých kľúčových skupín obyvateľstva na
ich príprava a tvorbe (s dôrazom na Rómsku komunitu). 
    40.  Model efektívnej účasti MRK na procese spolurozhodovania, monitorovania a vyhodnocovania lokálnych politík s účasťou marginalizovaných
rómskych komunít.
    41.  LOKÁLNY AKČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA V OBCI LENARTOV SO ZAMERANÍM NA RÓMSKU KOMUNITU NA ROKY 2019 - 2026
    42.  OBEC LENARTOV  A  MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO PODNIKANIA
    43.  NÁVRHY LEGISLATÍVNYCH ZMIEN SÚVISIACICH S PODPOROU ZAČLEŇOVANIA ĽUDÍ ŽIJÚCICH V MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNITÁCH
(pôvodný názorv v opise:  Návrhy na legislatívne zmeny týkajúce sa relevantných právnych noriem)
    44.  Analýza dát I. Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík I. 
 
Viac informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Poznámka: podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných monitorovacích správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom
základe. Informácie k ukazovateľu sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na časť venovanú MERATEĽNÝM UKAZOVATEĽOM.

P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít PraN Nie počet 50 284,0000142 41 82,0000Súčet
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Merateľný ukazovateľ
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merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka
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ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
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Skutočný stav
ročný
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ročná
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Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0589 V roku 2019 sme zrealizovali 41 informačných aktivít: 

    1.  16.01.2019 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám na území  Bratislavského samosprávneho kraja
    2.  16.01.2019 / panelová diskusia s aktérmi verejných politík PP4 a PP9 zameraná na rôzne aspekty inklúzie a integrácie zraniteľných skupín na lokálnej
úrovni 
    3.  05.02.2019 / Participácia, moja láska! - prezentácia výstupov z analytických expedícií NP PARTI
    4.  06.02.2019 / Ľudia v ťažkej životnej situácii a ľudia bez domova. 
    5.  06.02.2019 / Prvé spoločné školenie s koordinátormi parti rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji
    6.  21.02.2019 / Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť 
    7.  22.02.2019 / Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť 
    8.  21.03.2019 / Detský domov a mladí ľudia vo Svidníku.
    9.  25.03.2019 / Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť 
    10.  26.03.2019 / Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť 
    11.  28.03.2019 / VI. pracovné stretnutie k pilotnej schéme participatívnej tvorby verejných politík 
    12.  04.04.2019 / Krajská koncepcia enviromentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji 
    13.  11.04.2019 / Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť 
    14.  12.04.2019 / Stratégie dlhodobej starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť 
    15.  26.04.2019 / Svidník pre všetkých - stretnutie pracovnej skupiny - zapájanie zraniteľných skupín do tvorby verejných politík - zdravotne postihnutí 
    16.  29.04.2019 / Aktívny občan je prínosom pre obec 
    17.  04.06.2019 / Poskytovanie dlhodobej strarostlivosti na Slovensku 
    18.  10.06.2019 / Od Levoče po Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - rezentačný deň 
    19.  11.06.2019 / Od Levoče po Spišský hrad - mikroregionálna spolupráca v praxi - exkurzia, alebo politiky v praxi samosprávy 
    20.  17.06.2019 / SPOLUPRÁCA – DIALÓG - SYNERGIE - Informačný deň k PODA2 / analyticko – legislatívno – metodická podpora zavádzania participácie
do praxe
    21.  18.06.2019 / SPOLUPRÁCA – DIALÓG - SYNERGIE - Informačný deň k PODA 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík 
    22.  18.06.2019 / Prístupnosť mesta Nitry pre všetkých alebo "ako byť absolútne in vo veľkom meste
    23.  28.06.2019 / Svidník pre všetkých - Ako vtiahnuť perspektívu zraniteľných skupín do tvorby politík 
    24.  29.06.2019 / Svidník pre všetkých - Aj my sme Svidníčania - prezentácia spolupracujúcich skupín obyvateľov (zraniteľné skupiny) a členov pracovnej
skupiny 
    25.  01.07.2019 / evaluačné pracovné stretnutie s koordinátormi a účastníkmi participatívneho rozpočtu na stredných školách v TSK (1.7.2019)
    26.  22.08.2019 / BUDUJEME KOMUNITY, ALEBO MESTO PRE VŠETKÝCH
    27.  22.08.2019 / KAM SA BUDE UBERAŤ ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
    28.  8. - 9. 2019 / SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 1 (WORKSHOP 1)
    29.  8. - 9. 2019 / SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 2 (WORKSHOP 2)
    30.  8. - 9. 2019 / SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. / WORKSHOP 3 (WORKSHOP 3)
    31.  26.08.2019 / Ako urobiť verejné priestranstvá skutočne verejnými? Začína to plánovaním.
    32.  3.- 4.9.2019, 24. - 25.9.2019 / školenie Participatívna tvorba verejných politík - S1
    33.  12. - 13.9.2019, 26. - 27.9.2019 / školenie Participatívna tvorba verejných politík - tréning trénerov
    34.  05.10.2019 / verejné hodnotenie participatívneho rozpočtu v Hlohovci 2018/2019 - informačný deň 
    35.  10.10.2019 / Participatívne rozpočty v praxi (samospráva a škola) - NIE JE MESTO AKO MESTO  - informačný deň 
    36.  11.10.2019 / Participatívne rozpočty v praxi (samospráva a škola) - NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA - informačný deň 
    37.  24.-25.10.2019 / Konflikt ako dar – riešenia konfliktov pre život workshop / tréning 
    38.  30.10.2019 / Budujeme komunity, alebo si pripraviť projekt? workshop / tréning 
    39.  21. - 22. 11.2019 / Konflit ako dar - riešenie konfliktov pre život 
    40.  28. - 29.11.2019 / 10. - 11. 12.2019 / Školenie participatívna tvorba verejných politík 
    41.  10.12.2019 / Mladí ľudia a participácia
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Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
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Viac informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
 
Poznámka: podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných monitorovacích správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom
základe. Informácie k ukazovateľu sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na časť venovanú MERATEĽNÝM UKAZOVATEĽOM.
 
Spolu predložených

P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na
vzdelávanie

PraN Nie počet 1 0,00000 0 0,0000Súčet
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Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0718 nový vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík
 
V roku 2019 vznikli sylaby a metodiky k novému vzdelávaciemu programu Participatívna tvorba verejných politík. Metodiku vzdelávacieho programu
neodpočítavame v roku 2019, lebo ukazovateľ P0718 Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie, odpočítame až po:

    •  otestovaní metodík v rámci pilotných / testovacích školení - teda až po vyškolenie 60 absolventov novovytvoreného vzdelávacieho programu (v roku
2019 vyškolené 2 školiace skupiny zamerané najmä na pracovníkov a zamestnancov štátnej správy, 33 úspešných absolventov), 
    •  testovaní vzdelávacieho programu na nadstavbovej skupine tréning trénerov, ktorých neskôr využijeme v rámci školiacich aktivít úradu v rámci
pokračovania projektu NP PARTI, alebo v rámci špecializovaných školiacich podujatí ÚSV ROS,
    •  celkovom vyhodnotení vzdelávania na základe hodnotení účastníkov, lektorov a zapojených expertov, 
    •  zapracovaní výstupov NP PARTI I. do databázy zdrojov a podporných materiálov ku školeniu. 
nový predmet na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / katedra politológie - Verejné politiky na Slovensku
 
Analýza potrieb pre posilnenie procesu budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík ukázala, že je potrebné výstupy z národného
projektu disseminovať v akademickom prostredí s dôrazom na relevantné vysoké školy a katedry. Našim cieľom musí byť budovanie nových partnerstiev,
ktorých výsledkom bude možnosť poskytovať študentom vysokých škôl relevantné poznatky týkajúce sa aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí
verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík. 
 
Ako pilotný model bude slúžiť spolupráca medzi Úradom splnomocneneca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Katedrou politológie FiFUK, prípadne
s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka jednému zo zapojených expertov (Daniel Klimovský) sa v  roku 2019 podarilo
spolupracovať na príprave premetu Verejná politika na Slovensku, ktorý využíva výstupy a expertov z NP PARTI I. Pri príležitosti uvedenie nového predmetu
s názvom „Verejná politika na Slovensku“ pripravujeme dohodu/memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti a FIFUK Bratislava. 

    •  Garantom kurzu je doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
    •  Začiatok výuky na FIFUK v Bratislave je naplánovaný na február 2020.
Štruktúra nového premetu Verejná politika na Slovensku:

    •  Inštitucionálne prostredie tvorby verejných politík na Slovensku a jeho nedávny vývoj
    •  Otvorené vládnutie ako vedúca paradigma správy vecí verejných na Slovensku
    •  Participatívna tvorba verejných politík a využívanie tohto prístupu na Slovensku
    •  Otvorené dáta ako predpoklad otvoreného vládnutia i participácie verejnosti
    •  Tvorba verejných politík na národnej úrovni                                        
    •  Tvorba verejných politík na regionálnej úrovni                                  
    •  Tvorba verejných politík na lokálnej úrovni                          
 
Viac informácií o implementácii krokov, ktoré vedú k plneniu ukazovateľa - viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za
rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Poznámka: podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných monitorovacích správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom
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Merateľný ukazovateľ
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merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
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Typ závislosti
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Miera plnenia
ročná
(v %)

základe. Informácie k ukazovateľu sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na časť venovanú MERATEĽNÝM UKAZOVATEĽOM.

P0722 - Počet  úspešných absolventov vzdelávacich aktivít PraN, UR Nie počet 57 57,894733 33 57,8947Súčet
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Merateľný ukazovateľ
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merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív
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Skutočný stav
ročný
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Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0722 viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    1.  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    2.  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    3.  MS_JÚL 2019
    4.  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    5.  MS_OKTÓBER 2019 
    6.  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
 
Poznámka: podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných monitorovacích správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom
základe. Informácie k ukazovateľu sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na časť venovanú MERATEĽNÝM UKAZOVATEĽOM A
ODPOČET PODAKTIVITA 2  - BUDOVANIE KAPACÍT.
 
Spolu  novovytvorený vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík úspešne absolvovalo 33 účastníkov vzdelávacích aktivít - cieľová skupina:
zástupcovia, pracovníci verejnej správy: 

    1.  Robert Martin Hudec / MZ SR / ŠS / školiaca skupina S1
    2.  Miroslav Repka / IA MPSVR / ŠS / školiaca skupina S1
    3.  Jana Jirsáková / MDV SR / ŠS / školiaca skupina S1
    4.  Bibiána Miščíková / VÚC Prešov / RÚS / školiaca skupina S1
    5.  Michaela Ďurdíková / ÚSV ROS / ŠS / školiaca skupina S1
    6.  Alžbeta Neuschlová / ÚSV ROS / ŠS / školiaca skupina S1
    7.  Skarlet Ondrejčáková / ÚSV ROS / ŠS / školiaca skupina S1
    8.  Milena Kenderová / MZ SR / ŠS / školiaca skupina S1
    9.  Marek Prítyi / MŽP SR / ŠS / školiaca skupina S1
    10.  Tamás Szamaránszki / SVP, š.p. MŽP SR / ŠS / školiaca skupina S1
    11.  Daniel Kiss / SVP, š.p. MŽP SR / ŠS / školiaca skupina S1
    12.  Erika Hlušková / SVP, š.p. MŽP SR / ŠS / školiaca skupina S1
    13.  Ivana Hacajová / MPRV SR / ŠS / školiaca skupina S1
    14.  Matej Uhlík / MS SR / ŠS / školiaca skupina S1
    15.  Stanislav Minarech / MO SR / ŠS / školiaca skupina S1
    16.  Andrej Bonko / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    17.  Anna Králiková / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    18.  Lívia Richterová / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    19.  Jana Dacková / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    20.  Šimon Borišek / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    21.  Beatrix Černá / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    22.  Ľubica Kidalová / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    23.  Žofia Gulášová / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    24.  Marcela Virágová / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    25.  Silvia Dančová / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    26.  Martina Škutová / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    27.  Paula Auxtová / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    28.  Boris Striženec / ÚV SR / ŠS / školiaca skupina S2
    29.  Gabriel Husheghyi / Fond na podporu umenia / ŠS / školiaca skupina S2
    30.  Miriama Grófová / Fond na podporu umenia / ŠS / školiaca skupina S2
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Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

    31.  Petronela Klačanská / Miestny úrad Lamač / MÚS / školiaca skupina S2
    32.  Martina Štěrbová / Národné lesnícke centrum, MPRV SR / ŠS / školiaca skupina S1, dokončené v S2
    33.  Soňa Časnochová / MZVEZ SR / ŠS / školiaca skupina S1, dokončené v S2
Skratky: 

    •  ŠS - štátna správa
    •  RÚS - regionálna územná samospráva - vyššie územné celky 
    •  MÚS - miestna územná samospráva - obce a mestá 
 
Poznámka: Z úspešných 33 absolventov poskytlo súhlas s poskytnutím osobných údajov a zverejnením rodného čísla v ITMS 2014+ systéme len 29 osôb.
Zvyšní štyria účastníci súhlas neposkytli a preto ich neuvádzame v zozname účastníkov vzdelávania v ITMS systéme. Ide o týchto účastníkov: Stanislav
Minarech, Andrej Bonko, Žofia Gulášová, Boris Striženec.    
 

P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality
verejných politík

UR Nie počet 12 100,000012 0 0,0000Súčet

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0887 Ukazovateľ naplnený v predchádzajúcich monitorovacích obdobiach. 
 
Zoznam platforiem a memoránd o spolupráci nájdete na linku: 

    •  http://www.minv.sk/?ros_np_participacia_pilotne_projekty 
 
Projekt inicioval vznik 12 platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík. Každá z platforiem zabezpečuje spoluprácu medzi ÚSV ROS,
subjektom verejnej správy (VS), konkrétnou mimovládnou organizáciou, ako aj ďalších aktérov z prostredia, so zámerom pripraviť na princípoch participačnej
prípravy a tvorby verejných politík, dvanásť verejných politík, pripravených na zavedenie do praxe.
 
Viac informácií: viď predložené sumarizačné správy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Poznámka: podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných monitorovacích správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom
základe. Informácie k ukazovateľu sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na časť venovanú MERATEĽNÝM UKAZOVATEĽOM.

P0890 - Počet  návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS UR Nie počet 3 166,66675 5 166,6667Súčet
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Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0890 Spolu bolo v roku 2019 predložených 5 legislatívnych návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS: 

    1.  Návrh na vytvorenie Fondu na podporu aktivít detí a mládeže a podporu systematickej mimoškolskej práce s nimi + zdôvodnenie / dôvodová správa
    2.  Návrh - ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z.
z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
    3.  Súbor návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS vrátane aktualizovanej Stratégie dlhodobej starostlivosti odkázaných 
    4.  Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovania metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti
verejnosti na legislatívnom procese – 3 alternatívy
    5.  Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR
Viac informácií: viď predložené sumarizačné spravy k ŽOP časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Poznámka: podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných monitorovacích správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom
základe. Informácie k ukazovateľu sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na časť venovanú MERATEĽNÝM UKAZOVATEĽOM.

P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na  zavádzaní zmien v
oblasti verejných politík

N/A Nie počet 1 100,00001 0 0,0000Súčet
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Merateľný ukazovateľ
Relevancia

merateľného
ukazovateľa k HP

Príznak rizika Merná
jednotka

Typ závislosti
ukazovateľa Plánovaný stav Skutočný stav

kumulatív

Miera plnenia
kumulatív

(v %)

Skutočný stav
ročný

Miera plnenia
ročná
(v %)

Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0891 Ukazovateľ naplnený v predchádzajúcich monitorovacích obdobiach. 
 
Ukazovateľ bol naviazaný na PILOTNÝ PROJEKT Č.9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých – lokálna úroveň, ktorý spoločne realizujú ÚSV
ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra.
 
Podporená mimovládna organizácia: 

    •  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
    •  Dátum uzavrejnenia Zmluvy - 25.9.2017
    •  Dátum účinnosti Zmluvy je 11.11.2017 (od zverejnenia Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv), ktorá verifikuje pofporu a výšku pridelených
finančných prostriedkoch na realizáciu intervencií v prostredí. 
Viac informácií o realizácii pilotného projektu č.9 - viď predložené sumarizačné správy k ŽOP - časť merateľné ukazovatele (6 správ za rok 2019): 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Poznámka: podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných monitorovacích správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom
základe. Informácie k ukazovateľu sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na časť venovanú MERATEĽNÝM UKAZOVATEĽOM A
ODPOČET PODAKTIVITA 1/ PILOTNÝ PROJEKT č.9.
 
 

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

1 799 257,55 €Poskytnuté finančné prostriedky: 1 969 987,96 €

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu
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00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

1 752 722,69 €Poskytnuté finančné prostriedky: 1 923 107,95 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

4.2017 4.2017 4.2020 1 739 749,26 1 431 236,19 308 513,07 1 431 236,19

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

4.2017 4.2017 4.2020 390 780,33 321 486,50 69 293,83 321 486,50

Podporné aktivity 4.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 4.2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 2 130 529,59 1 752 722,69 377 806,90 1 752 722,69

00603481 (IČO) - Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 1 728,88 0,00 1 728,88 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 7 696,88 0,00 7 696,88 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 9 425,76 0,00 9 425,76 0,00

00313271 (IČO) - Mesto Banská Bystrica

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 11.2018 11.2018 12 227,42 10 474,01 1 753,41 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 11.2018 11.2018 2 746,51 2 352,67 393,84 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 14 973,93 12 826,68 2 147,25 0,00
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00312509 (IČO) - Mesto Hlohovec

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

3 265,01 €Poskytnuté finančné prostriedky: 3 265,01 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 402,88 2 666,14 8 736,74 2 666,14

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 561,31 598,87 1 962,44 598,87

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 964,19 3 265,01 10 699,18 3 265,01

00308307 (IČO) - Mesto Nitra

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 425,58 3 446,98 7 978,60 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 566,40 774,28 1 792,12 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 991,98 4 221,26 9 770,72 0,00

00310905 (IČO) - Mesto Partizánske

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 371,31 1 238,44 10 132,87 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 554,22 278,18 2 276,04 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 925,53 1 516,62 12 408,91 0,00
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00331023 (IČO) - Mesto Svidník

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

12 740,73 €Poskytnuté finančné prostriedky: 12 740,73 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 376,62 10 403,82 972,80 10 403,82

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 555,42 2 336,91 218,51 2 336,91

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 932,04 12 740,73 1 191,31 12 740,73

00164381 (IČO) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 405,75 0,00 11 405,75 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 561,96 0,00 2 561,96 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 967,71 0,00 13 967,71 0,00

00165565 (IČO) - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 563,33 0,00 2 563,33 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 411,84 0,00 11 411,84 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 975,17 0,00 13 975,17 0,00
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00322270 (IČO) - Obec Lenartov

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

10 519,49 €Poskytnuté finančné prostriedky: 10 864,64 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 410,90 8 589,97 2 820,93 8 589,97

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 563,11 1 929,52 633,59 1 929,52

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 974,01 10 519,49 3 454,52 10 519,49

00329592 (IČO) - Obec Spišský Hrhov

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €
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Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 19 244,33 4 262,63 14 981,70 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 4 322,65 957,49 3 365,16 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 23 566,98 5 220,12 18 346,86 0,00

36126624 (IČO) - Trenčiansky samosprávny kraj

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

0,00 €Poskytnuté finančné prostriedky: 0,00 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 378,79 0,00 11 378,79 0,00

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 2 555,90 0,00 2 555,90 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 13 934,69 0,00 13 934,69 0,00
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00683876 (IČO) - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:

20 009,63 €Poskytnuté finančné prostriedky: 20 009,63 €

Aktivita projektu

Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)

Finančná realizácia projektu
(EUR)

Plánovaný stav Skutočný stav Plánovaný stav Skutočný stav Zazmluvnená suma Viazané prostriedky Voľné prostriedky
Zúčtované /
preplatené
prostriedky

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 49 129,12 45 242,37 3 886,75 16 339,46

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík

9.2017 9.2017 8.2019 11 035,33 10 162,32 873,01 3 670,17

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Podporné aktivity 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 60 164,45 55 404,69 4 759,76 20 009,63

Príjmy projektu7.
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:
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Iné peňažné príjmy projektu8.
Nevzťahuje sa
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9. Iné údaje na úrovni projektu
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Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z
projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE 7,92 3,11 11,03314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

7,92 1,65 9,57

D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z
projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE 1,08 0,42 1,5314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1,08 0,22 1,3

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci

OP/OP TP

FTE 0 0 0314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným
postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci

OP/OP TP

FTE 0 0 0314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0 0 0314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0,44 0 0,44314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0,44 0 0,44

D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov
veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP

TP

FTE 0,06 0 0,06314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0,06 0 0,06

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej,
národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej,
národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo

technickej pomoci OP/OP TP

FTE 0 0 0314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0 0 0

D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR 1 094314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1 094

D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR 149314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

149

D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR 1 370314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1 370

00151866 (IČO) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

12:08
62 z 72

30.01.2020,
Monitorovacia správa projektu



Iný údaj Konkrétny cieľ Merná
jednotka

Skutočný stav kumulatív Skutočný stav ročný

ženy muži spolu ženy muži spolu

D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR 187314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

187

D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR 1 005314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

1 005

D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR 137314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

137

D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR 993314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

993

D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR 135314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

135

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % 24,44 0 24,44314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

24,44 0 24,44

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu % 3,33 0 3,33314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

3,33 0 3,33

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % 44 0 44314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

44 0 44

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu % 6 0 6314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

6 0 6

D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet 0,88 0 0,88314010011 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0,88 0 0,88

D0269 - Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo
znevýhodnených skupín

počet 0,12 0 0,12314010012 - 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy
VS

0,12 0 0,12
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9.A  Iné údaje o cieľovej skupine

Celkový počet účastníkov

Ženy Muži Spolu

22 11 33

bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania 0 0 0

dlhodobo nezamestnané osoby 0 0 0

iné znevýhodnené osoby 0 0 0

migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít ako sú napríklad Rómovia) 0 0 0

nad 54 rokov, ktorí sú nezamestnaní, vrátane dlhodobo nezamestnaných alebo neaktívnych osôb, ktoré nie sú v procese
vzdelávania ani odbornej prípravy

0 0 0

neaktívne osoby 0 0 0

neaktívne osoby, ktoré nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy 0 0 0

NEET do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace 0 0 0

nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných 0 0 0

osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním 0 0 0

osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8) 21 10 31

osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním 1 1 2

osoby vo veku nad 54 rokov 1 1 2

osoby z vidieckych oblastí 4 0 4

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach ako osamelé osoby so závislými deťmi 3 0 3

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb 0 0 0

účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi 0 0 0

účastníci so zdravotným postihnutím 1 0 1

zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb 22 11 33
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9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
Nevzťahuje sa

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie10.
Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie? Nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie? Áno

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Bola predložená žiadosť o predĺženie realizácie projektu do 30. 6. 2020, ktorá bola schválená 18. 12. 2019. 
Usmernenie č. 3 RO OP EVS k oprávnenosti výdavkov neumožňuje refundovať mzdové výdavky na expertov so základným vzdelaním.  Projekt sa venuje participatívnej tvorbe verejných politík, teda zapájaniu verejnosti do tvorby verejných
politík. Kvalitná participácia nepozná diskrimináciu z pohľadu veku, vzdelania, národnosti, pohlavia, etnicity, sexuálnej orientácie. Dopady verejných politík, ktoré nezohľadňujú rôznorodé situácie jednotlivcov patriacich do znevýhodnených
skupín môžu byť častokrát diskriminačné alebo dokonca vylučujúce. Uvedené osoby predstavujú reprezentačnú vzorku konkrétnych zraniteľných cieľových skupín, ktorých zapájanie do tvorby verejných politík je jedným z pilierov národného
projektu. Je nevyhnutné uvedený nedostatok v novom programovacom období odstrániť.

11. Publicita projektu
Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku? Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa? Áno
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Publicita projektu

Viac informácií o publicite projektu nájdete v predložených sumarizačných správ  k ŽOP - 6 správ za rok 2019: 

    •  MS_JANUÁR - MAREC 2019 
    •  MS_APRÍL - JÚN 2019 
    •  MS_JÚL 2019
    •  MS_AUGUST _ SEPTEMBER 2019
    •  MS_OKTÓBER 2019 
    •  MS_NOVEMBER - DECEMBER 2019
Podporná dokumentácia, ktorá je predmetom predložených sumarizačných správ je štruktúrovaná na jednotnom metodickom základe. Informácie sú naviazané na konkrétne monitorované obdobie v previazaní na tému:

    •  ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
    •  FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 1
    •  ODPOČET PODAKTIVITA 2
    •  ODPOČET PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI    
    •  MERATEĽNÉ UKAZOVATELE 
    •  PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
    •  PRÍLOHY vrátane dokumentácie k:
        •  merateľným ukazovateľom - pozvánky, plagáty, prípadne mediálne výstupy
        •  publicite -  zoznam výstupov + samostatné prílohy: 
            •  Z denníkov pilotnej schémy,
            •  Z denníkov analytiky,
            •  Newsletre NP PARTI
 
Dodržiavame podmienky informovanosti a publicity. Publikujeme najmä na stránke ÚSV ROS, FB konte ÚSV ROS a stránke www.participacia.eu, ako aj na stránka našich partnerov, spolupracujúcich na projekte. 
 
Súčasne sme otvorili spoluprácu, zameranú na zdieľanie a šírenie informácií o projekte s:

    •  Obecnými novinami - printová verzia aj informačný systém Únie miest Slovenska
    •  portál Únie miest Slovenska. 
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12. Kontaktné údaje

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Ing. Silvia Ďurechová Cukrova 14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto silvia.durechova@minv.sk 02 / 509 44 988

Mgr. Barbara Gindlová Cukrová 14, 81339 Bratislava - mestská časť Staré Mesto gindlovabarbara@gmail.com 0908333881

00151866Identifikátor (IČO):MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKYSubjekt:
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13. Poznámky
MERATEĽNÉ UKAZOVATELE REFORMY - KPI
rozvoj verejných služieb a tvorby verejných politík v partnerstvách a vzájomnom dialógu VS, MNO a verejnosti/občanov na princípe participácie
plánovaný stav: 12
hodnota za rok 208: 3
hodnota za rok 2019: 15
súčasná hodnota: 18
cieľový rok: 2019
poznámka: vzhľadom na priebeh aktivít, predĺženie projektu, predpokladáme, že ukazovateľ uzavrieme s novým koncom projektu
 
popis stavu: popis stavu a priebehu k rozvoju verejných služieb a tvorby verejných politík v partnerstvách a vzájomnom dialógu VS, MNO a verejnosti/občanov na princípe participácieu  uvádzame v previazaní na roky a podaktivity

    •  ROK 2018 - podkativita 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík – detailný popis je spracovaný v samostatnej kapitole viď. MS november – december 2019 / časť stav implementácie pilotnej schémy
    •  ROK 2019 - podkativita 1 / pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík – detailný popis je spracovaný v samostatnej kapitole viď. MS november – december 2019 / časť implementácie pilotnej schémy
    •  ROK 2018 - podaktivita 2 / analyticko – metodicko – legislatívna podpora participácie, - detailný popis je spracovaný nižšie viď nižššie bod 16
    •  ROK 2019 - podaktivita 2 / analyticko – metodicko – legislatívna podpora participácie, viď nižššie bod 17 a 18
 
ROK 2018 / podaktivita 1 
1/ Pravidlá IdeaSiTy - participatívny rozpočet mesta Hlohovec 2018 – 2019 / pilotný projekt č.8 (odpočítané: PODA 1 / PP8 - na strane mesta Hlohovec, viď. MS september – október 2018 / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné
ukazovatele P0178)
2/ Správa z auditu ADVANCE pre mesto Banská Bystrica / pilotný projekt č. 11  (odpočítané: PODA 1 / PP8 - na strane mesta Banská Bystrica, viď. MS september – október 2018  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné
ukazovatele P0178)  
 
ROK 2019 / podaktivita 1 
3/ Súbor legislatívnych zmien za projekt PP1: Stratégia dlhodobej starostlivosti - formulovanie návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS a aktualizovaná Stratégia dlhodobej starostlivosti odkázaných / pilotný projekt č.
1 (odpočítané: PODA 1 / PP1 - na strane partnera MZ SR, viď. MS za obdobie august – september 2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0890)
vytvorenie legislatívneho zámeru zákona o podpore práce s mládežou ako nástroja na implementáciu Koncepcie rozvoja práce s mládežou 2015 – 2021 / pilotný projekt č. 2

    •  4/ vytvorenie návrhu Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou (odpočítané: PODA 1 / PP2 – na strane MŠVVaŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, viď MS júl 2019/
súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0890),
    •  5/ vytvorenie návrhu zákona na vytvorenie Fondu na podporu aktivít detí a mládeže a podporu systematickej mimoškolskej práce s nimi z dielne Rady mládeže Slovenska (odpočítané: PODA 1 /PP2 - na strane RMS/ MV SR, viď. MS apríl –
jún 2019 / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0890),
6/ Krajská koncepcia Environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2030 / pilotný projekt č. 3 (odpočítané: PODA 1 /PP3 - na strane TSK - Trenčiansky samosprávny kraj, viď MS júl 2019
/ súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178),
7/ Koncepcia rozvoja sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v kompetencii BSK na roky 2019 – 2021 / pilotný projekt č. 4 (odpočítané: PP4 - na strane BSK, viď. MS apríl – jún 2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti
merateľné ukazovatele P0178), 
8/ Plán komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra/mikroregiónu / pilotný projekt č. 5 (odpočítané: PODA 1 / PP5 - na strane obce Spišský Hrhov, viď. MS apríl – jún 2019 /  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti
merateľné ukazovatele P0178),
9/ Svidník pre všetkých – stratégia inklúzie znevýhodnených skupín vo Svidníku / pilotný projekt č. 6 - pôvodné označenie z opisu: Mesto pre všetkých - lokálna stratégia inklúzie, (odpočítané: PODA 1 / PP6 - na strane partnera mesto Svidník,
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viď MS august – september 2019 / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178),
10/ Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske na obdobie 10 rokov / pilotný projekt č. 7 (odpočítané: PODA 1 / PP7 - na strane mesta Partizánske, viď. MS august - september 2019  / súčasťou je detailný opis výstupu
v časti merateľné ukazovatele P0178),
11/ Pravidlá participatívneho plánovania verejných priestorov / pilotný projekt č. 8 (odpočítané: PODA 1 / PP8 - na strane mesta Hlohovec, viď. MS júl 2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178),
12/ Stratégia zabezpečenia prístupnosti mesta Nitra pre osoby so zdravotným postihnutím, seniorov, ďalšie skupiny obyvateľov a návštevníkov + metodická príručka, vrátane metodickej príručky / pilotný projekt č. 9 (odpočítané: PODA 1 /
PP9 - na strane mesta Nitra, viď. MS apríl – jún 2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178),
13/ Participáciou k živému námestiu - Koncepcia a plán využívania Kamenného námestia a námestia SNP v hlavnom meste Bratislava / pilotný projekt č. 10  (odpočítané: PODA 1 / PP10 - na strane hl. mesta Bratislava, viď. MS január - marec
2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178),
14/ Stratégia tvorby plánov využívania verejných priestorov, plôch s využitím mechanizmu participácie a zapojenia občanov / pilotný projekt č. 11 (odpočítané: PODA 1 / PP10 - na strane hl. mesta Bratislava, viď. MS apríl - jún
2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178),
15/ Stratégia začleňovania Rómov v obci Lenartov v previazaní na čiastkové politiky obce, založené na účasti všetkých kľúčových skupín obyvateľstva na ich príprava a tvorbe s dôrazom na Rómsku komunitu / pilotný projekt č. 12
 (odpočítané: PODA 1 / PP12 - na strane obce Lenartov, viď. MS august - september 2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178). 
 
ROK 2019 / podaktivita 2 
16/ prvá dotačná schéma na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 2018 - 2019 (TSK) - (odpočítané: PODA 2 / analyticko – metodické
činnosti a budovanie kapacít, viď. MS november – december 2018  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0178) 
opis plnenia: 16 stredných škôl  zapojených do procesu zavádzania a testovania procesu participatívneho rozpočtovania, finančné prostriedky boli vyčlenené uznesením Zastupiteľstva TSK č.188/2018 zo dňa 26.11.2018 schválením Rozpočtu
TSK na roky 2019-2021, VÝZVA na podanie žiadosti o poskytnutie účelového finančného príspevku na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v
školskom roku 2018/2019 bola vyhlásená dňa 10.10.2018, prihlásilo sa 28 škôl z toho v novemberi 2018 bol zverejnený zoznam 16 škôl, ktoré uspeli v dotačnej výzve: (Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom, Gymnázium v Dubnici nad
Váhom, Stredná odborná škola v Pruskom, Stredná odborná škola v Považskej Bystrici, Stredná odborná škola v Púchove, Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, Stredná umelecká škola v Trenčíne, Stredná odborná škola
obchodu a služieb v Prievidzi, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne, Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne, Gymnázium v Partizánskom, Stredná odborná škola v Trenčín, Gymnázium v Považskej Bystrici, Gymnázium M.
R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom, Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom, Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi). Na školách bolo 96 podaných projektov, skoro 5 000 hlasujúcich a 38 projektov sa
zrealizovalo. Projekty, ktoré boli podporené: separácia odpadu, oddychové zóny / klubovne, úprava toaliet / hygienické potreby na toaletách, wifi v škole, skrášlenie átria, skriňa pre atlasy, akvárium, knižnica, úprava telocvične, cvičebné
pomôcky do telocvične, skrinky na topánky, mikrovlnka, vybavenie odbornej učebne, pohodlné sedenie pred triedami / lavičky, tulivaky, spoločenské hry, stolný futbal, biliard, protišmykové rohože, maľba tried, školské mikiny, školské dresy,
filtrácia vody. Dotačná schéma na podporu zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 2020 Projekt bol TSK pozitívne hodnotený, program zavádzania
participatívnych rozpočtov v prostredí stredných škôl v pôsobnosti TSK pokračuje aj v roku 2020. Na základe rozhodnutia zastupiteľstva bol vyčlenený objem finančných prostriedkov 38 000,00 Eur na realizáciu programu / https://www.tsk.
sk/skolstvo-a-sport/participativne-rozpocty-na-strednych-skolach-1/vyzva-na-podanie-ziadosti-o-poskytnutie-uceloveho-financneho-prispevku-na-podporu-zavadzania-participativnych-rozpoctov-na-strednych-skolach-v-zriadovatelskej-
posobnosti-trencianskeho-samosp.html?page_id=678463, čo predstavuje možnosť pre 38 stredných škôl. Súčasne záujem o program zavádzania participatívnych rozpočtov prejavili: Trnavský samosprávny kraj – 47 škôl, Bratislavský
samosprávny kraj – 20 škôl mesto Trenčín – 9 škôl. 
 
ROK 2019 / podaktivita 2 
17/ Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovania metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese – 3 alternatívy (odpočítané: PODA 2 právny rámec a
legislatíva, viď. MS august - september 2019 /  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0890)
opis plnenia: Novela legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovaniu metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom procese sa stala súčasťou Návrhu Akčného plánu
Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike  na roky 2019 – 2021, ktorý sa v mesiaci október 2019 stane predmetom legislatívneho procesu a bude prerokovaný Radou vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové
organizácie a odporučený na schválenie vládou Slovenskej republiky. 
Z hľadiska výberu predložených alternatív zo strany expertov VIA IURIS, ktorí sa podieľajú na analytickej činnosti v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík a súčasne sú členmi
pracovnej skupiny OGP zriadenej pri Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, sa projekt aj pracovná skupina, zložená z legislatívcov zo všetkých ústredných orgánov štátnej správy na úrovni výkonnej moci, na
stretnutí 7. októbra 2019 v Bratislave v sídle ÚSV ROS, prikláňa k predloženej alternatíve 1. Práca s vybraným návrhom Novely legislatívnych pravidiel vlády vo vzťahu k zapracovania metodiky, určenej pre postup predkladateľov legislatívnych
materiálov pri účasti verejnosti na legislatívnom je súčasťou úlohy návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike  na roky 2019 – 2021, ktorý je predmetom legislatívneho procesu.
V návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike  na roky 2019 – 2021 je časť PARTICIPÁCIA, ktorá sa v samostatnom bloku 4.2 venuje príprave predmetnej legislatívnej zmeny pod názvom Upraviť správu o
účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu, ktorej by sa mala stať aj špecializovaný  materiál - metodická príručka k účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov (bude predmetom pokračovania NP PARTI). 
18/ Návrh novely zákona o rokovacom poriadku NR SR (odpočítané: PODA 2 právny rámec a legislatíva, viď. MS november - december 2019  / súčasťou je detailný opis výstupu v časti merateľné ukazovatele P0890) 
opis plnenia: z dokumentu „Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach VS“ vyplynuli viaceré zistenia týkajúce sa legislatívneho procesu na parlamentnej úrovni a zapájania
verejnosti do tvorby právnych predpisov. Verejnosť nemá žiadne relevantné možnosti, ako vstúpiť do legislatívneho procesu na úrovni parlamentu. Na rozdiel od vládnej úrovne, kedy má verejnosť nielen zákonnú možnosť vzniesť svoje
pripomienky k návrhu právneho predpisu vo verejnom pripomienkovom konaní, ktorými je predkladateľ povinný sa zaoberať, no Zák. č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov  tiež stanovuje povinnosť vypracovania návrhu právneho predpisu za účasti verejnosti. Participácia verejnosti na legislatívnom procese je tak zabezpečená už od jeho počiatku. Na parlamentnej úrovni však verejnosť takéto
možnosti nemá. Do tvorby právnych predpisov sa verejnosť môže zapojiť len formou lobizmu u jednotlivých poslancov, ktorý však nie je nijako legálne upravený a tým úplne netransparentný. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené v II.
čítaní v pléne Národnej rady SR sú často rozsiahle, nie je časový priestor ich naštudovať, upravujú nesúvisiace ustanovenia a zásadne menia filozofiu navrhovaného zákona, bez ohľadu na doterajší priebeh legislatívneho procesu. Často pritom
ide o účelové, „prílepkové“ pozmeňujúce návrhy. Absentuje legálna definícia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, čo umožňuje neodôvodnene široké chápanie takéhoto návrhu ako akéhokoľvek podania označeného ako
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pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, ktorým sa má v podanom návrhu právneho predpisu niečo zmeniť, doplniť alebo vypustiť. Legislatívne konanie v parlamente sa často z účelových dôvodov skracuje, čo umožňuje do veľkej miery vágna
právna úprava. V praxi tak často prichádza k skracovaniu zákonných lehôt a následnému schvaľovaniu návrhov, s ktorými sa nemohla dostatočne oboznámiť nielen verejnosť, no i poslanci Národnej rady SR, ktorí o návrhu hlasujú. Navrhujeme
preto tieto hlavné opatrenia na zvýšenie transparentnosti a posilnenie participácie verejnosti na tvorbe právnych predpisov v parlamente:

    1.  Sprísnenie a sprehľadnenie podávania pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
    2.  Zavedenie povinnosti zaoberať sa hromadnými pripomienkami verejnosti.
    3.  Zavedenie verejného pripomienkového konania.
    4.  Sprísnenie podmienok pre skracovanie legislatívneho procesu.
ÚSV ROS si berie patronát nad otvorením diskusie k navrhovanej zmene.
 
analýza súčasného stavu participácie a zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
plánovaný stav: 1
súčasná hodnota: 0
cieľový rok: 2019 - 2020
poznámka: vzhľadom na priebeh aktivít, predĺženie projektu, predpokladáme posun v termíne dokončenia záverečnej analýzy
 
popis stavu:

    •  ide o záverečný dokument k analytickému výskumu, ktorý vznikne sumarizáciou poznania a navrhovaných zmien / opatrení / krokov, ktoré sa spracovávali v rámci jednotlivých výstupov pracovných skupín:
        •  teoretické východiská participácie
        •  participácia a zapájanie zraniteľných skupín
        •  hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
        •  participácia a štátna správa
        •  participatívne rozpočty a samosprávy
        •  participatívne rozpočty a školy
        •  ekonomické prínosy participácie
        •  participácia a legislatívny rámec
        •  participácia a budovanie kapacít 
    •  v roku 2018 sme odpočítali 21 odborných materiálov / výstupov, ktoré slúžia ako východiskové materiály, podklady pre prípravu a tvorbu záverečnej analýzy
    •  v roku 2019 sme odpočítali 43 odborných materiálov / výstupov, ktoré slúžia ako východiskové materiály, podklady pre prípravu a tvorbu záverečnej analýzy
 
zabezpečenie metodickej a odbornej podpory zavádzania inovatívnych princípov tvorby verejných politík s účasťou verejnosti do praxe
plánovaný stav: 1
súčasná hodnota: 0
cieľový rok: 2019
poznámka: predlžujeme dobu naplnenia z dôvodu finalizácie záverečných materiálov/ výstupov projektu, procesu testovania výstupov projektu v rámci overovania vzdelávacieho programu a z dôvodu predĺženia doby realizácie projektu
 
popis stavu: 

    •  ide o znalostnú databázu -  rok 2018 ponúkol prvé výstupy, ktoré budú jej súčasťou,
    •  znalostná databáza bude vložená / umiestnená na web stránke/ www.participacia.eu bola po prvýkrát verejne prezentovaná v novembri 2018 na podujatí 12 statočných,
    •  v roku 21019 sme pristúpili k dizajnovaniu znalostnej databázy a výberu vhodného systému spravovania, zdieľania a vyhľadávania výstupov v rámci portálu www.participacia.eu,
    •  stále riešime systém tagovania/označovania, ako aj finálnu architektúru znalostnej databázy vrátane jej funkčnej a užívateľsky prehľadnej formy,
    •  uvažujeme o možnosti zapracovania „vedomostných máp“ pre začiatočníkov / pokročilých a znalcov, ktoré ich bezpečne prevedú výstupmi projektu, ako aj verziou pre zástupcov občianskej spoločnosti z pohľadu občana, z pohľadu
mimovládneho sektora z pohľadu experta / aktivistu, ako aj z pohľadu úradníka, ktorý bol poverený vedením participatívnych procesov,
    •  sumarizujeme výstupy projektu do základných skupín, aby bolo možné použiť systém označení / tagov pre vyhľadávanie,  
    •  vybrané výstupy sú publikované aj na web stránke ÚSV ROS/MV SR – sekcia Národný projekt participácia – Výstupy,
    •  v roku 2018 sme odpočítali 21 a v roku 43 odborných materiálov / výstupov, ktoré predstavujú časť znalostnej databázy. 
 
vytvorenie predpokladov na optimalizáciu procesu ďalšieho vzdelávania a budovania kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík
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plánovaný stav: 1
súčasná hodnota: 0
cieľový rok: 2019 - 2020 
poznámka: predlžujeme dobu naplnenia z dôvodu procesu testovania vzdelávacieho programu a jeho overenie na 3 skupinách účastníkov z verejnej správy
 
popis stavu: 

    •  bol spracovaný materiál Profil absolventa 
    •  profil absolventa je východiskový dokument pre tvorbu vzdelávacieho programu pre pracovníkov subjektov verejnej správy, zameraného na budovanie kapacít pre podporu zavádzania participačných procesov do tvorby verejných politík v
prostredí verejnej správy,
    •  materiál na základe analytickej a výskumnej činnosti spracovala Zora Paulíniová
    •  v roku 2019 vznikli sylaby a metodiky k novému vzdelávaciemu programu Participatívna tvorba verejných politík na základe dodávateľských vzťahov, výsledku verejného obstarávania a platnej zmluvy s organizáciou PDCS
    •  prebieha fáza testovania metodík v rámci pilotných / testovacích školení (vyškolenie 60 absolventov novovytvoreného vzdelávacieho programu – 3 skupiny pracovníkov a zástupcov VS)
    •  v roku 2019 boli vyškolené 2 školiace skupiny zamerané najmä na pracovníkov a zamestnancov štátnej správy,
    •  novovytvorený vzdelávací program absolvovalo 33 úspešných absolventov,
    •  bol iniciovaný nadstavbový modul vzdelávacieho programu Participatívna tvorba verejných politík – zameraný na tréning trénerov z dôvodu potreby mať pripravených lektorov / konzultantov/ školiteľov/ poradcov, aby bolo možné budovať
kapacity v prostredí verejnej správy na všetkých jej úrovniach (štátna správa, regionálna územná samospráva, miestna územná samospráva) - trénerov neskôr využijeme v rámci školiacich aktivít úradu v rámci záverečnej fázy projektu,
pokračovania projektu NP PARTI, alebo v rámci špecializovaných školiacich podujatí ÚSV ROS,
    •  v rámci záverečnej analýzy pripravujeme blok zameraný na analýzu stavu a možností budovania kapacít v oblasti participatívnej tvorby verejných politík   

    •  súčasne sme nadviazali spoluprácu s prostredím vysokých škôl – vzniká nový predmet na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave / katedra politológie - Verejné politiky na Slovensku
    •  cieľom je poskytnúť študentom relevantné poznatky týkajúce sa aktuálne dominujúcich konceptov spravovania vecí verejných, ktorými sú otvorené vládnutie, dobré spravovanie a participatívna tvorba verejných politík. Vzdelávací predmet
bude ďalším z vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie v oblasti participácie

    •  v rámci výuky sa budú používať koncepčné, analytické a metodické materiály, ktoré vznikli v rámci projektu (Slovník participácie, Hlas menšín. Participácia zraniteľných skupín na tvorbe verejných politík - prípadové štúdie zapájania
zraniteľných skupín, Čítanka participatívnej tvorby verejných politík – prípadové štúdie dokumentujúce priebeh pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík a mnoho ďalších)
    •  pripravuje sa dohoda/memorandum o spolupráci medzi Úradom splnomocnenenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Katedrou politológie FiFUK, prípadne s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave
    •  garantom kurzu je doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.
    •  začiatok plánovaný na február 2020

Poradové číslo Názov prílohy

1 tabuľka ukazovateľov

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe
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Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Čestné vyhlásenie15.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
prijímateľa/splnomocneného zástupcu
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