Príloha č. 10 vyzvania
Zoznam sledovaných údajov projektu počas realizácie projektu podľa hlavných aktivít
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1. Typ aktivity - Podpora existencie a fungovania komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK
Hlavná aktivita
Sledovaný údaj projektu
Definícia sledovaného údaju projektu
Zvyšovanie adresnosti
Počet výchovno-vzdelávacích aktivít pre
Súčet výchovno-vzdelávacích aktivít (tém/tematických oblastí) realizovaných v komunitnom
a komplexnosti služieb deti MRK realizovaných v KC
centre pre deti MRK s hlavným dôrazom na prepájanie majority s minoritou
poskytovaných
Súčet voľno-časových aktivít (tém/tematických oblastí) realizovaných v komunitnom centre pre
komunitnými centrami Počet voľno-časových aktivít pre deti
MRK
realizovaných
v
KC
deti MRK s hlavným dôrazom na prepájanie majority s minoritou
a skvalitňovanie
výkonu komunitných
Počet aktivít multikultúrnej výchovy pre
Súčet aktivít (tém/tematických oblastí) multikultúrnej výchovy realizovaných v komunitnom
pracovníkov
deti
MRK
realizovaných
v
KC
centre pre deti MRK s hlavným dôrazom na prepájanie majority s minoritou
prostredníctvom
rozvoja ľudských
Počet zamestnancov KC zapojeného do
Súčet počtu pracovných miest v komunitnom centre, ktoré boli vytvorené v komunitnom centre
zdrojov
projektu
pred začiatkom realizácie projektu. Do súčtu sa započítavajú všetky pracovné miesta bez ohľadu
Počet osôb MRK zamestnaných v KC
zapojenom do projektu
Počet kontinuálnych pracovných miest
komunitný pracovník

na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.)
Súčet počtu osôb MRK zamestnaných v komunitnom centre, ktoré boli zamestnané v komunitnom
centre pred začiatkom realizácie projektu. Do súčtu sa započítavajú všetky pracovné miesta bez
ohľadu na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.)
Súčet počtu pracovných miest na pozícii komunitný pracovník, ktoré realizáciou aktivít projektu
zabezpečujú kontinuitu medzi PO 2007-2013 a PO 2014-2020 t.j. pracovné miesto bolo vytvorené
v rámci národných projektov OP ZaSI v PO 2007-2013 MRK1, MRK2 a PRINED a je zachované
prostredníctvom aktuálneho projektu. Do súčtu sa zarátavajú vytvorené pracovné miesta bez
ohľadu na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.)
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Do súčtu sa každá hodnota započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase prvotnej realizácie. Pri ukončení projektu a predložení monitorovacej správy s príznakom
„záverečná“ prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných hodnôt.
Príklad: V čase predloženia monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údajov k ŽoP“ už prijímateľ začal realizovať a realizuje 5 výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti MRK s dôrazom na
prepájanie majority s minoritou. V položke „Počet výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti MRK realizovaných v KC“ teda uvedie hodnotu „5“.
V čase predloženia ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ alebo „Monitorovacej správy s príznakom výročná“ prijímateľ ešte stále realizuje tých istých 5 výchovnovzdelávacích aktivít, ale začal realizovať aj tri nové. V položke „Počet výchovno-vzdelávacích aktivít pre deti MRK realizovaných v KC“ teda uvedie hodnotu „3“. V čase predkladania „Monitorovacej
správy s príznakom záverečná“ prijímateľ uvedie hodnotu, ktorá je súčtom hodnôt z jednotlivých monitorovacích správ t.j. v tom prípade prijímateľ uvedie v položke „Počet výchovno-vzdelávacích
aktivít pre deti MRK realizovaných v KC“ hodnotu „8“.
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Hlavná aktivita
Zvyšovanie adresnosti
a komplexnosti služieb
poskytovaných
komunitnými centrami
a skvalitňovanie
výkonu komunitných
pracovníkov
prostredníctvom
rozvoja ľudských
zdrojov

Sledovaný údaj projektu
Počet novovytvorených pracovných
miest komunitný pracovník

Počet novovytvorených pracovných
miest v KC pre osoby MRK

Počet detí MRK navštevujúcich KC
zapojené do projektu
Počet aktivít pre deti MRK realizovaných
partnermi KC

Počet realizovaných programov
finančnej gramotnosti na uľahčenie
vstupu na trh práce pre osoby MRK
Počet realizovaných aktivít v rámci
realizovaných programov finančnej
gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh
práce pre osoby MRK
Počet osôb MRK, ktoré boli zapojené do
programov na podporu finančnej
gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh
práce
Počet realizovaných finančných
poradenstiev v rámci realizácie projektu
Počet mikrofinančných nástrojov
odprezentovaných v rámci projektu

Definícia sledovaného údaju projektu
Súčet počtu novovytvorených pracovných miest na pozícii komunitný pracovník v rámci realizácie
projektu. Do súčtu za zarátava iba pracovné miesto, ktoré nebolo vytvorené v rámci realizácie
predchádzajúcich aktivít/projektov z EU zdrojov a/alebo národných zdrojov a vzniklo až v dôsledku
realizácie súčasného projektu. Do súčtu sa zarátavajú vytvorené pracovné miesta bez ohľadu na
dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.)
Súčet počtu novovytvorených pracovných miest pre MRK na pozícii komunitný pracovník v rámci
realizácie projektu. Do súčtu za zarátava iba pracovné miesto, ktoré nebolo vytvorené v rámci
realizácie predchádzajúcich aktivít/projektov z EU zdrojov a/alebo národných zdrojov a vzniklo až
v dôsledku realizácie súčasného projektu. Do súčtu sa zarátavajú vytvorené pracovné miesta bez
ohľadu na dĺžku pracovného úväzku (celý, polovičný, tretinový a pod.)
Súčet počtu detí MRK, ktoré navštevujú komunitné centrum zapojené do projektu a zúčastňujú sa
na aktivitách s dôrazom na spájanie majority s minoritou
Súčet počtu výchovno-vzdelávacích, voľno-časových a iných aktivít pre deti MRK, ktoré sú v rámci
projektu realizované partnermi komunitného centra s dôrazom na spájanie majority s minoritou.
Do súčtu sa započítava každá agentúra a/alebo organizácia a/alebo inštitúcia, ktorá prispieva
k aktivitám komunitného centra personálne, finančne, organizačne alebo iným spôsobom
Súčet realizovaných programov finančnej gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce pre osoby
MRK
Súčet realizovaných aktivít (tém/tematických oblastí) vychádzajúcich z obsahu realizovaných
programov finančnej gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce pre osoby MRK

Súčet počtu osôb MRK, ktoré boli zapojené do aktivít vyplývajúcich z obsahu programov na podporu
finančnej gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce

Súčet počtu realizovaných finančných poradenstiev pre osoby MRK na podporu finančnej
gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce
Súčet počtu mikrofinančných nástrojov, ktoré boli odprezentované (predstavené) osobám MRK na
podporu finančnej gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce

2

Hlavná aktivita

Sledovaný údaj projektu

Definícia sledovaného údaju projektu

Zvyšovanie adresnosti
a komplexnosti služieb
poskytovaných
komunitnými centrami
a skvalitňovanie
výkonu komunitných
pracovníkov
prostredníctvom
rozvoja ľudských
zdrojov

Počet osôb MRK, ktorí využili
mikropôžičkové programy
Počet osôb MRK, ktorí využili sporiace
programy
Počet osôb MRK, ktorým boli
individuálne poskytnuté služby
zamestnanosti
Počet osôb MRK zamestnaných
prostredníctvom poskytovania služieb
zamestnanosti
Počet poskytnutých nástrojov medzitrhu
práce odprezentované v rámci realizácie
projektu
Počet agentúr a/alebo organizácii
a/alebo inštitúcií spolupracujúcich na
realizácii aktivít na poskytovanie služieb
zamestnanosti pre osoby MRK,
Počet osôb MRK zamestnaných
prostredníctvom realizácie aktivít na
kariérne poradenstvo
Počet služieb a/alebo činností
individuálne poskytnutých osobám MRK
v rámci kariérneho poradenstva
Počet agentúr a/alebo organizácií
a/alebo inštitúcii spolupracujúcich na
realizácii aktivít na kariérne poradenstvo
pre osoby MRK
Počet zapojených MVO/sociálnych
partnerov

Súčet počtu osôb MRK, ktoré v dôsledku odprezentovania (predstavenia) mikropôžičkových
programov využili niektorý z mikrokôžičkových programov
Súčet počtu osôb MRK, ktoré v dôsledku odprezentovania (predstavenia) sporiacich programov
využili niektorý zo sporiacich programov
Súčet počtu osôb MRK, ktorým boli poskytnuté individuálne poradenské služby zamerané na
zlepšenie možnosti zamestnanosti na trhu práce s hlavným dôrazom na potreby klienta a trhu práce

Počet programov a/alebo aktivít a/alebo
podaktivít realizovaných
MVO/sociálnymi partnermi

Súčet počtu osôb MRK, ktorí sa zamestnali v dôsledku aktivít projektu zameraných na poskytovanie
služieb zamestnanosti s hlavným dôrazom na potreby klienta a trhu práce. Do súčtu za zarátavajú
všetky druhy pracovno-právnych vzťahov
Súčet počtu nástrojov, ktoré boli odprezentované (predstavené) osobám MRK na podporu finančnej
gramotnosti na uľahčenie vstupu na trh práce
Súčet počtu agentúr a/alebo organizácií a/alebo inštitúcii, s ktorými sa spolupracovalo na realizácii
aktivít v komunitných centrách na poskytovanie služieb zamestnanosti pre osoby MRK. Do súčtu sa
započítava každá agentúra a/alebo organizácia a/alebo inštitúcia, ktorá prispieva k aktivitám
komunitného centra personálne, finančne, organizačne alebo iným spôsobom
Súčet počtu osôb MRK, ktorí sa zamestnali v dôsledku aktivít projektu zameraných na kariérne
poradenstvo. Do súčtu za zarátavajú všetky druhy pracovno-právnych vzťahov
Súčet počtu služieb a/alebo činností individuálne poskytovaných osobám MRK individuálnym
prístupom poskytnutých finančných služieb pre osoby MRK v rámci kariérneho poradenstva
Súčet počtu agentúr a/alebo organizácií a/alebo inštitúcii, s ktorými sa spolupracovalo na realizácii
aktivít v komunitných centrách na kariérne poradenstvo pre osoby MRK. Do súčtu sa započítava
každá agentúra a/alebo organizácia a/alebo inštitúcia, ktorá prispieva k aktivitám komunitného
centra personálne, finančne, organizačne alebo iným spôsobom
Súčet MVO/sociálnych partnerov zapojených do realizácie projektu alebo aktivít projektu. Do súčtu
sa započítava každá MVO/sociálny partner, ktorý prispieva k aktivitám komunitného centra
personálne, finančne, organizačne alebo iným spôsobom
Súčet programov a/alebo aktivít a/alebo podaktivít realizovaných MVO/sociálnymi partnermi v
rámci realizácie projektu. Do súčtu sa zarátavajú všetky aktivity bez ohľadu na charakter a/alebo
zameranie aktivít
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Zoznam sledovaných údajov projektu počas obdobia udržateľnosti podľa hlavných aktivít
1. Typ aktivity - Podpora existencie a fungovania komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK
Hlavná aktivita
Sledovaný údaj projektu
Definícia sledovaného údaju projektu
Zvyšovanie adresnosti
Počet detí MRK navštevujúcich KC
Súčet počtu detí MRK, ktoré navštevujú komunitné centrum zapojené do projektu a zúčastňujú sa
a komplexnosti služieb zapojené do projektu
na aktivitách s dôrazom na spájanie majority s minoritou
poskytovaných
komunitnými centrami
Počet osôb MRK zamestnaných
Súčet počtu osôb MRK, ktorí sa zamestnali v dôsledku aktivít projektu zameraných na poskytovanie
a skvalitňovanie
prostredníctvom poskytovania služieb
služieb zamestnanosti s hlavným dôrazom na potreby klienta a trhu práce. Do súčtu za zarátavajú
výkonu komunitných
zamestnanosti
všetky druhy pracovno-právnych vzťahov
pracovníkov
prostredníctvom
rozvoja ľudských
Počet osôb MRK zamestnaných
Súčet počtu osôb MRK, ktorí sa zamestnali v dôsledku aktivít projektu zameraných na kariérne
zdrojov
prostredníctvom realizácie aktivít na
poradenstvo. Do súčtu za zarátavajú všetky druhy pracovno-právnych vzťahov
kariérne poradenstvo

Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku.
SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je prílohou vyzvania. Sledované údaje sú merateľné hodnoty odlišné od projektových
merateľných ukazovateľov identifikované pre každú z hlavných aktivít jednotlivých typov aktivít. Sledované údaje projektu je potrebné monitorovať pre potreby tvorby
databáz pre externé hodnotenie na úrovni programu v zmysle Plánu hodnotení OP ĽZ na programové obdobie 2014-2020.
Úspešný žiadateľ v pozícii prijímateľa bude rozhodnutím o schválení ŽoNFP/Zmluvou o NFP zaviazaný na vykazovanie Sledovaných údajov prostredníctvom nasledovných
monitorovacích dokumentov:
 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu
 Doplňujúce monitorovacie údaje
 Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“
 Následná monitorovacia správa projektu
Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v požadovanej tabuľkovej forme, pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať sledované údaje za
každú realizovanú hlavnú aktivitu projektu.
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Sledované údaje bude žiadateľ ako budúci prijímateľ poskytovať počas implementácie projektu a počas udržateľnosti projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú
hodnotu sledovaných údajov a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh ŽoNFP.
V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah sledovaných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s
podmienkami dohodnutými v Zmluve o NFP/ rozhodnutí o schválení ŽoNFP.
Metodika vykazovania sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa.

Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu1
Hlavná aktivita2

Sledovaný údaj projektu3

Počet

1

Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných vo vyzvaní
Prijímateľ vykazuje sledované údaje za každú hlavnú aktivitu realizovanú v rámci projektu
3 Prijímateľ uvedie sledovaný údaj definovaný pre danú hlavnú aktivitu v zmysle zoznamu sledovaných údajov
2
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