Príloha č. 2 - Vyzvanie OPĽZ-TP-2021/9.1/RO-01

Zmena prílohy č. 2 Vyzvania OP ĽZ OPĽZ-TP-2021/9.1/RO-01
Dátum vydania zmeny: 04.11.2021
Dátum účinnosti zmeny: 08.11.2021
Povinné merateľné ukazovatele Vyzvanie OPĽZ-TP-2021/9.1/RO-01
Špecifický
cieľ
9.1

Kód
ukazovateľa
P0507

Názov ukazovateľa

Merná
jednotka

Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)

Región

Počet

N/A

Relevancia k
HP UR/RN*

Metóda výpočtu

RMŽaND

Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)
Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)

9.1

P0542

Priemerný počet AK RO/SORO refundovaných z prostriedkov TP

Počet

N/A

RMŽaND

Priemerný počet zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti na zabezpečenie koordinácie, riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia,
kontroly a auditu OP ĽZ, a ktorí sú refundovaní z TP OP ĽZ. Administratívnou kapacitou sa rozumie aj zamestnanec, ktorý vykonáva podporné
činnosti. Zamestnanci sú počítaní vo fyzických osobách a pri výpočte sa nezohľadňuje miera pracovného úväzku ani miera refundácie (do hodnoty
sa započítavajú aj zamestnanci prijatí na zastupovanie MD/RD). Do výpočtu v sledovanom/monitorovanom období sa zahrnú zamestnanci, ktorí
odpracovali príslušný pracovný čas v sledovanom/monitorovanom období, na základe čoho je ich mzda refundovateľná. Mzda však nemusí byť
reálne vyplatená/refundovaná v sledovanom/monitorovanom období.
Ročná hodnota je priemer hodnôt za jednotlivé mesiace sledovaného/monitorovaného obdobia, aj v delení na mužov a ženy a v delení na MRR a
VRR (ak relevantné). V prípade, že formulár monitorvacej správy v ITMS2014+ neumožňuje delenie na VRR a MRR, uvedie ho prijímateľ v
poznámke, pričom uvedie priemerný počet mužov/žien pre VRR, priemerný počet mužov/žien pre MRR a priemerný počet mužov/žien pre
VRR+MRR. Priemerný počet sa vypočíta ako podiel súčtu hodnôt za jednotlivé mesiace sledovaného/monitorovaného obdobia a počtu mesiacov
sledovaného/monitorovaného obdobia.
Kumulatívna hodnota je ročná hodnota nameraná v sledovanom období.

9.1

P0589

Počet zrealizovaných informačných aktivít

Počet

N/A

RMŽaND

Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom projektov.
Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, školenie, seminár, workshop, infodeň, veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na
internete, inzercia v tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej mienky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín.

* UR = Udržateľný rozvoj
* RMŽaND = Rovnosť medzi mužmi a ženami, Nediskriminácia

Zoznam iných údajov projektu
Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako merateľné ukazovatele projektu), ktoré poskytuje žiadateľ výlučne počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje hodnotu iných údajov a iné údaje neuvádza vo
Kód
Merná
Relevancia k
Špecifický
Metóda výpočtu
Názov iného údaja
Región
ukazovateľa
jednotka
HP UR/RN*
cieľ
Celkový počet informačných aktivít v rámci realizácie projektu. Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, infodeň, veľtrh, výstava,
9.1
D0162
Počet realizovaných informačných aktivít
počet
N/A
RMŽaND, UR TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej mienky a iné aktivity zamerané na informovanie
cieľových skupín.
9.1

D0261

Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)

Eur

N/A

RMŽaND

Príslušnosť k etnickej, národnostnej alebo rasovej menšine osoba preukazuje prostredníctvom formálne zaznamenanej sebadeklarácie.

9.1

D0263

Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)

Eur

N/A

RMŽaND

Podiel súčtu priemerných mesačných hrubých miezd za všetky pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda pracovníčky sa vypočíta ako
aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu (čitateľ) a
súčtu daných pracovníčok, prepočítaných na FTE (menovateľ).

9.1

D0266

Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu

%

N/A

RMŽaND

Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v riadiacich pozíciách projektu na celkovom počte osôb v riadiacich pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna riadiaca
pozícia obsadená 2 osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v riadiacich pozíciách projektu sa započítava hodnota 2.

9.1

D0267

Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

%

N/A

RMŽaND

Podiel súčtu žien v radových pozíciách projektu na celkovom počte osôb v radových pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna pracovná pozícia obsadená
2 osobami na polovičný úväzok, do celkového počtu osôb v radových pozíciách projektu sa započítava hodnota 2.

9.1

D0311

Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka

osoby

N/A

RMŽaND

Údaj sa vypočíta ako súčet počtu osôb oprávnenej priamej cieľovej skupiny, ktorí nemajú kartu účastníka alebo ktorých údaje nemôžu byť
zozbierané z dôvodu odmietnutia poskytnutia týchto údajov (netýka sa citlivých údajov, vyžadovaných v rámci karty účastníka v časti
znevýhodnenie). O odmietnutí musí byť na strane prijímateľa písomný záznam.
V súlade s Príručkou EK k monitorovaniu a hodnoteniu kohéznej politiky, rozdiel medzi celkovým počtom účastníkov a počtom účastníkov
sledovaných prostredníctvom karty účastníka nemá prekročiť hranicu 10 %.

9.1

D0339

Počet osôb - digitálnych koordinátorov

počet

N/A

RMŽaND

Počet osôb - digitálnych koordinátorov, ktorých pracovné pozície boli vytvorené a podporené v rámci projektu. /Súčet počtu osôb - digitálnych
koordinátorov, ktorých pracovné pozície boli vytvorené a podporené v rámci projektu.

