Príloha č. 3 výzvy
Zoznam povinných merateľných ukazovateľov
Typ aktivity: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) inžinierskych sietí v prostredí MRK
Spôsob realizácie A - Budovanie verejných kanalizácií a /alebo budovanie čistiarní odpadových vôd 1
Hlavná
aktivita
Povinné merateľné
Definícia povinného merateľného
Merná
ukazovatele
ukazovateľa
jednotka

Relevancia k HP
Čas plnenia

Typ závislosti

Príznak
rizika2

počas doby
udržateľnosti projektu,
najneskôr ku koncu doby
udržateľnosti projektu

súčet

s
príznakom

HP UR

HP RMŽ a
ND

áno

áno

Podpora
dobudovania
inžinierskych
sietí
P0261 - Počet obyvateľov
MRK, ktorým sa zlepšili
podmienky bývania
prostredníctvom
vybudovania/dobudovania
kanalizačnej siete a
pripojením sa k nej3

Počet obyvateľov MRK, ktorí boli realizáciou
projektu pripojení na kanalizačnú sieť a/alebo
ČOV. Do ukazovateľa sa započíta iba osoba s
cez projekt zrealizovaným (t.j. nie
potenciálnym) napojením.

osoby

V prípade projektov realizujúcich súčasne budovanie verejných kanalizácií a budovanie čistiarní odpadových vôd je možné v rámci P0261, rovnakého producenta odpadových vôd (osôb) započítať iba raz. To znamená, že ako plánovaná hodnota
sa uvedie vyššia z očakávaných hodnôt podľa počtu obyvateľov t.j. v prípade, ak je daný producent odpadových vôd zahrnutý v cieľovej hodnote merateľného ukazovateľa v rámci budovania verejnej kanalizácie, nemôže sa zároveň opakovane
zarátať v rámci budovania ČOV
2
Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými žiadateľom. Je žiadúce, aby žiadateľ v rámci ŽoNFP definoval riziká, ktoré môžu
objektívne spôsobiť odchýlku od naplnenia plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa. V prípade, ak počas realizácie projektu dôjde k skutočnostiam, ktoré ovplyvnili plnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa a tieto nemohli byť pri
vynaložení odbornej starostlivosti žiadateľom eliminované, bude poskytovateľ prihliadať na tieto skutočnosti. V ŽoNFP uvedie žiadateľ tieto riziká v časti „Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu“. V prípade merateľného ukazovateľa bez
príznaku nebude poskytovateľ prihliadať na dôvody odchýlky od plánovanej hodnoty. Uvedené má vplyv na aplikáciu sankčného mechanizmu za nenaplnenie, resp. odchýlku v plnení merateľných ukazovateľov
3
Merateľný ukazovateľ P0261 je previazaný s D-údajom D0335. „Počet obydlí osôb z MRK so zlepšenými podmienkami bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a pripojením sa k nej“ t.j. kontrola dosiahnutia
plánovaného počtu osôb ktorí boli realizáciou projektu napojení na kanalizačnú sieť a/alebo ČOV bude ku koncu udržateľnosti projektu vykonaná v spojitosti s vykázanou hodnotou D0335
1

Typ aktivity: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) inžinierskych sietí v prostredí MRK
Spôsob realizácie B - Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba4 s verejnou kanalizáciou
Spôsob realizácie C - Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry
Spôsob realizácie D - Výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody
Hlavná
Relevancia k HP
aktivita
Povinné merateľné
Definícia povinného merateľného
Merná
Príznak
Čas plnenia
Typ závislosti
HP RMŽ a
ukazovatele
ukazovateľa
jednotka
rizika5
HP UR
ND
Podpora
dobudovania
inžinierskych
sietí

P0156 – Počet osôb MRK s
prístupom k pitnej vode v
dôsledku realizácie projektu

Počet osôb MRK, ktoré neboli predtým
pripojené k žiadnemu zdroju pitnej vody,
alebo boli pripojené k menej kvalitnému
zdroju pitnej vody a ktoré v dôsledku
realizácie projektu získajú prístup k pitnej
vode, alebo sa im zlepší prístup k pitnej vode a
to vytvorením nového prístupu k pitnej vode
alebo zvýšením kapacity zariadení pre
výrobu/dodávku pitnej vody. Zahŕňa zlepšenie
kvality pitnej vody.

P0261 - Počet obyvateľov
MRK, ktorým sa zlepšili
podmienky bývania
prostredníctvom
vybudovania/dobudovania
kanalizačnej siete a pripojením
sa k nej6

Počet obyvateľov MRK, ktorí boli realizáciou
projektu pripojení na kanalizačnú sieť a/alebo
ČOV. Do ukazovateľa sa započíta iba osoba s
cez projekt zrealizovaným (t.j. nie
potenciálnym) napojením.

osoby

osoby

počas realizácie
projektu, najneskôr ku
koncu realizácie aktivít
projektu

počas doby
udržateľnosti projektu,
najneskôr ku koncu doby
udržateľnosti projektu

súčet

bez
príznaku

áno

áno

súčet

s
príznakom

áno

áno

Súbežnou výstavbou verejnej kanalizácie sa rozumie umiestnenie vodovodného a kanalizačného potrubia v jednej ryhe
Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými žiadateľom. Je žiadúce, aby žiadateľ v rámci ŽoNFP definoval riziká, ktoré môžu
objektívne spôsobiť odchýlku od naplnenia plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa. V prípade, ak počas realizácie projektu dôjde k skutočnostiam, ktoré ovplyvnili plnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa a tieto nemohli byť pri
vynaložení odbornej starostlivosti žiadateľom eliminované, bude poskytovateľ prihliadať na tieto skutočnosti. V ŽoNFP uvedie žiadateľ tieto riziká v časti „Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu“. V prípade merateľného ukazovateľa bez
príznaku nebude poskytovateľ prihliadať na dôvody odchýlky od plánovanej hodnoty. Uvedené má vplyv na aplikáciu sankčného mechanizmu za nenaplnenie, resp. odchýlku v plnení merateľných ukazovateľov
6
Merateľný ukazovateľ P0261 je previazaný s D-údajom D0335 „Počet obydlí osôb z MRK so zlepšenými podmienkami bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a pripojením sa k nej“ t.j. kontrola dosiahnutia
plánovaného počtu osôb ktorí boli realizáciou projektu napojení na kanalizačnú sieť a/alebo ČOV bude v rámci konania o ŽoNFP a ku koncu udržateľnosti projektu vykonaná v spojitosti s vykázanou hodnotou D0335
4
5

