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Príloha č. 4 k metodike 

Zoznam merateľných ukazovateľov projektov  

Merateľné ukazovatele žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku (ďalej len „žiadosť“) sú usporiadané 

do dvoch skupín – povinné a odporúčané merateľné ukazovatele. Povinné merateľné ukazovatele predstavujú 

ukazovatele uplatňované v rámci každej predkladanej žiadosti. Odporúčané merateľné ukazovatele sa uplatňujú 

v závislosti od charakteru projektu. 

Hodnota ukazovateľa je uvádzaná k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu.  

Povinné merateľné ukazovatele  

Predkladateľ v časti 7.A formulára žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku uvedie k merateľným 

ukazovateľom predpokladané cieľové hodnoty k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu. 

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Vysvetlivka 

Počet priamo podporených pracovných miest  počet 

Miesta, ktoré budú vytvorené realizáciou 

projektu a zachované počas minimálne 1 roka 

po jeho ukončení 

Počet nepriamo podporených pracovných miest  počet 

Miesta, ktoré vzniknú u iných subjektov 

vďaka realizácii projektu. Preukazuje sa 

čestným prehlásením prijímateľa 

Poznámka: Ukazovateľ počet podporených pracovných miest vyjadruje celkový počet vytvorených a obsadených 

pracovných miest v ekvivalentoch plných pracovných úväzkov (FTE) zodpovedajúcich ročnému fondu 

pracovného času. Podporené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným 

projektom. 

Odporúčané merateľné ukazovatele  

Predkladateľ v časti 7.B formulára žiadosti uvedie tie merateľné ukazovatele, ktorých plnenie vyplýva z charakteru 

projektu a popisu uvedeného v predloženej žiadosti. Pre každý vybraný ukazovateľ predkladateľ stanoví odhad 

cieľovej hodnoty k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, že projekt má prierezový charakter, 

predkladateľ si môže zvoliť relevantné ukazovatele z viacerých nasledujúcich tematických skupín.  

Podnikanie a inovácie  

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Vysvetlivka 

Podpora rozšírenia výrobnej kapacity podniku %  Nárast objemu výroby oproti stavu pred 

realizáciou projektu  

Počet nových produktov poskytovaných 

subjektom  

počet Tovary alebo služby, ktoré neboli do 

realizácie aktivít projektu ponúkané vrátane 

zmeny ich kvality 

 

Vzdelávanie - MŠ, ZŠ, SŠ, RCV 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ/ 

ZŠ/ SOŠ/RCV.  

počet Odhad počtu užívateľov, ktorí budú používať 

nové alebo zlepšené zariadenia MŠ/ ZŠ/ SŠ/ 

RCV 
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Počet 

vybudovaných/rekonštruovaných/vybavených 

učební 

počet  

Rozloha podporených areálov MŠ/ZŠ/ SŠ  m2 Napríklad ihriská, športové zariadenia, 

záhrady a iné 

Sociálne služby 

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Vysvetlivka 

Nárast kapacity rozšírenej infraštruktúry 

poskytovateľov sociálnych služieb (DSS, denné 

stacionáre a pod.) 

počet Počet  nových miest pre užívateľov služieb 

poskytovateľa 

Kapacita podporenej infraštruktúry poskytovateľov 

sociálnych služieb  (DSS, denné stacionáre a pod.)  

počet Počet užívateľov, ktorí budú používať nové 

alebo zlepšené vybavenie 

Podpora marginalizovaných rómskych komunít 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre 

MRK na zabezpečenie nájomného bývania 

počet  

Počet podporených pracovných miest sociálnych 

pracovníkov 

počet  

Kapacita podporenej infraštruktúry komunitných 

centier  

počet Počet užívateľov, ktorí budú používať nové 

alebo zlepšené vybavenie 

Predpokladaný nárast počtu užívateľov podporenej 

infraštruktúry komunitných centier 

počet Odhad počtu užívateľov, ktorí budú používať 

nové alebo zlepšené zariadenia komunitných 

centier 

Technická infraštruktúra 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Dĺžka vybudovaných/zrekonštruovaných ciest/ 

mostov 

m  

Dĺžka nových/zrekonštruovaných úsekov 

cyklistických komunikácií  

m  

Dĺžka vybudovanej/zrekonštruovanej kanalizačnej 

siete 

m  

Dĺžka vybudovanej/zrekonštruovanej vodovodnej 

siete 

m  

Počet nových pripojení na kanalizáciu počet  

Počet nových pripojení na vodovod  počet  

Zvýšený počet obyvateľov s možnosťou zlepšenej 

dodávky pitnej vody 

počet  

Zvýšený počet obyvateľov s možnosťou 

zlepšeného čistenia komunálnych odpadových vôd 

počet  

Zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd 

v dôsledku realizácie projektu 

m3  

Zvýšenie kapacity zariadení na triedenie odpadov t   

Realizácia protipovodňových opatrení (regulačné, 

vodozádržné) - rozloha územia, pre ktoré sa 

zabezpečí prevencia realizáciou príslušných 

opatrení 

ha  

Počet obyvateľov chránených pred povodňami 

v dôsledku realizácie projektu 

počet  
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Občianska vybavenosť (kultúrne zariadenia, parky, verejné priestranstvá, športoviská, CIZS) 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Podlahová plocha nových/zrekonštruovaných 

verejných budov  

m2 Napríklad obecné a kultúrne domy, mestské 

kultúrne strediská, mestské tržnice, CIZS 

a pod.).  

Plocha zrekonštruovaných verejných priestranstiev  m2 Napríklad parky, námestia, športoviská 

a pod.) 

Kapacita podporenej infraštruktúry CIZS počet Odhad počtu užívateľov, ktorí budú používať 

nové alebo zlepšené vybavenie 

Cestovný ruch 

Merateľný ukazovateľ 
Merná  

jednotka 
Vysvetlivka 

Počet nových lôžok v ubytovacích zariadeniach  počet Vyjadrí sa nárast kapacity po realizácii 

projektu  

Nárast v očakávanom počte návštev/klientov 

podporených zariadení, lokalít kultúrneho alebo 

prírodného dedičstva a atrakcií 

%  

Predkladateľ môže naformulovať vlastné merateľné ukazovatele tak, aby vhodne kvantifikovali 

predpokladaný výsledok projektu.  

 


