Príloha č. 5 výzvy
Zoznam sledovaných údajov počas realizácie projektu podľa hlavných aktivít1

1. Typ aktivity - Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie a
kopanie studní
Hlavná aktivita

Podpora
zlepšenia
prístupu
k pitnej vode

Sledovaný údaj projektu
Počet domácností MRK so zlepšeným prístupom k pitnej
vode

Počet domácností MRK s novým prístupom k pitnej vode

Počet nových vŕtaných studní2 zabezpečujúcich prístup
k pitnej vode

Definícia sledovaného údaju projektu
Súčet počtu domácností MRK, ktoré pred realizáciou projektu mali prístup k menej kvalitnému
zdroju vodu a realizáciou aktivít projektu im bol zabezpečený prístup k pitnej vode, t.j. došlo ku
zlepšeniu kvality vody. Pod domácnosťou MRK sa myslí obydlie, v ktorom žijú osoby MRK
v danej lokalite
Súčet počtu domácností MRK, ktoré pred realizáciou projektu nemali žiadny prístup k pitnej
vode, ani k menej kvalitnému zdroju vody a realizáciou aktivít projektu im bol prístup k pitnej
vode zabezpečený. Pod domácnosťou MRK sa myslí obydlie, v ktorom žijú osoby MRK v danej
lokalite
Súčet počtu nových vŕtaných studní s následným zabezpečením funkčnosti a použiteľnosti
studne s pitnou vodou pre osoby MRK, ktoré sa zrealizovali prostredníctvom aktivít projektu.
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Do súčtu sa každý údaj započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase prvotného „vstupu“ (zapísania údaju) do projektu. Pri ukončení projektu a predložení monitorovacej správy s príznakom
„záverečná“ prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných údajov.
Príklad: Prijímateľ zrealizoval nový miestny vodovod/potrubné rozvody pitnej vody. V čase predloženia monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ už prijímateľ začal realizovať stavebné práce, ktoré
ešte nie sú ukončené. Prijímateľ teda uvedie do „Počet domácností MRK so zlepšeným prístupom k pitnej vode“ hodnotu „0“ a do „Počet nových miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody“ taktiež hodnotu
„0“. V čase predloženia ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ alebo „Monitorovacej správy s príznakom výročná“ bol miestny vodovod/potrubné rozvody dokončené (vrátane zabezpečenej
plnej funkčnosti a dostupnosti) a tak prijímateľ uvedie do „Počet nových miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody“ hodnotu „1“ a ak sa tým zabezpečil prístup k pitnej vode pre 50 domácností MRK uvedie
prijímateľ zároveň „Počet domácností MRK so zlepšeným prístupom k pitnej vode“ hodnotu „50“. V čase predloženia ďalšej monitorovacej správy „Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP“ alebo „Monitorovacej správy s
príznakom výročná“ už prebiehali iba ukončovacie práce a nedošlo k nárastu počtu domácností MRK pripojených k novovybudovanému vodovodu a tak prijímateľ uvedie do „Počet domácností MRK so zlepšeným
prístupom k pitnej vode“ hodnotu „0“ a do „Počet nových miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody“ taktiež hodnotu „0“. V čase predkladania „Monitorovacej správy s príznakom záverečná“ prijímateľ
uvedie hodnotu, ktorá je súčtom hodnôt z jednotlivých monitorovacích správ t.j. v tomto prípade prijímateľ uvedie v položke „Počet nových vŕtaných studní“ hodnotu „1“ a v položke „Počet domácností MRK so zlepšeným
prístupom k pitnej vode“ hodnotu „50“.
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V prípade kombinácie spôsobov realizácie prijímateľ uvedie hodnotu „1“ pri všetkých dotknutých typoch sledovaných údajov.
Príklad: Prijímateľ plánuje vŕtanie studne a výstavbu miestneho vodovodu/potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu. Po ukončení prác uvedenie prijímateľ v položke „Počet nových vŕtaných
studní“ hodnotu „1“ a po ukončení prác na výstavbe miestneho vodovodu/potrubného rozvodu pitnej vody od studne k výdajnému miestu uvedenie hodnotu „1“.
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Hlavná aktivita
Podpora
zlepšenia
prístupu
k pitnej vode

Sledovaný údaj projektu
Počet nových miestnych vodovodov/potrubných rozvodov
pitnej vody
Počet ukončených povrchových úprav vody na
zabezpečenie prístupu k pitnej vode

Definícia sledovaného údaju projektu
Súčet počtu novo vybudovaných vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody, ktoré boli
vybudované realizáciou aktivít projektu a ktoré budú využívať osoby MRK v danej lokalite
Súčet počtu úpravní povrchovej vody (prameňov, vodných tokov), ktoré boli zrealizované
aktivitami projektu na získanie prístupu k pitnej vode a ktoré budú využívať osoby MRK v danej
lokalite.

Zoznam sledovaných údajov počas udržateľnosti projektu podľa hlavných aktivít
1. Typ aktivity - Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie a
kopanie studní
Hlavná aktivita

Podpora
zlepšenia
prístupu
k pitnej vode

Sledovaný údaj projektu
Počet domácností MRK so zlepšeným prístupom k pitnej
vode

Počet domácností MRK s novým prístupom k pitnej vode

Definícia sledovaného údaju projektu
Súčet počtu domácností MRK, ktoré pred realizáciou projektu mali prístup k menej kvalitnému
zdroju vodu a realizáciou aktivít projektu im bol zabezpečený prístup k pitnej vode, t.j. došlo ku
zlepšeniu kvality vody. Pod domácnosťou MRK sa myslí obydlie, v ktorom žijú osoby MRK
v danej lokalite
Súčet počtu domácností MRK, ktoré pred realizáciou projektu nemali žiadny prístup k pitnej
vode, ani k menej kvalitnému zdroju vody a realizáciou aktivít projektu im bol prístup k pitnej
vode zabezpečený. Pod domácnosťou MRK sa myslí obydlie, v ktorom žijú osoby MRK v danej
lokalite

Sledované údaje projektu
SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je uvedený vyššie (viď „Zoznam sledovaných údajov projektu podľa hlavných aktivít“).
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 Zmluvou o NFP zaviazaný na vykazovanie Sledovaných údajov prostredníctvom nasledovných monitorovacích dokumentov::
- Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“
- Následná monitorovacia správa projektu
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Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v tabuľkovej forme (viď nižšie tzv. „Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu“),
pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať sledované údaje za každú realizovanú hlavnú aktivitu projektu.
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.
Metodika vykazovania Sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa.
Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku.

Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu1
Hlavná aktivita2

Sledovaný údaj projektu3

Počet

1

Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných v príručke pre prijímateľa
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

3

