Príloha č. 4 k výzve OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01

Zoznam merateľných ukazovateľov a zoznam iných údajov projektu - Zmena č.1
Povinné merateľné ukazovatele
Špecifický
cieľ

Kód
ukazovateľa

Názov ukazovateľa

Merná
jednotka

Región

Relevancia k HP
UR/RMŽ a ND*

Metóda výpočtu

počet

N/A

RMŽaND, UR

Všetky osoby, ktoré dostávajú podporu z projektu ESF.
Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet všetkých osôb, ktoré prijali podporu ESF v rámci opatrení zameraných na boj
proti účinkom pandémie COVID-19.

Osoby, ktoré prijali podporu ESF a ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie (celoživotné, formálne), vzdelávacie
aktivity (školenia, rekvalifikačné kurzy, odborné vzdelávanie atď.) alebo odbornú prípravu na otvorenom trhu
vzdelávania.

8.1.1

PCV31

Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s
pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov

8.1.1

PCVR2

Počet účastníkov, ktorí v čase odchodu získali alebo získavajú kvalifikáciu v
aktivitách podporených v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci
zmierňovania jej následkov

osoby

N/A

RMŽaND

8.1.1

PCV33

Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou
COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov

počet

N/A

RMŽaND, UR

Ukazovateľ sa vypočíta ako počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov. V rámci vykazovania hodnôt MU je potrebné jeden subjekt vykázať
iba raz.

Definovanie merateľného ukazovateľa s príznakom/ bez príznaku je uvedené v rámci Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné
osi 2, 3, 4 a 8).
* RMŽaND = Rovnosť medzi mužmi a ženami, Nediskriminácia; UR = Udržateľný rozvoj
Iné údaje
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 formulári ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh ŽoNFP.
Špecifický
cieľ

8.1.1

8.1.1

8.1.1

8.1.1

Kód
ukazovateľa

D0249

D0250

D0251

D0256

Názov iného údaja

Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej
pomoci OP/OP TP

Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných
z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných
z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných
z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

Merná
jednotka

FTE

FTE

FTE

FTE

Región

N/A

N/A

N/A

N/A

Relevancia k HP
UR/RN*

Metóda výpočtu

RMŽaND

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne
refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj
zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér,
projektová manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.), ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni
sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo
inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby,
ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia,
školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho
vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.).

RMŽaND

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím, ktorých mzdy sú plne
alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu, prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
(FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový
manažér, manažérka účtovník, účtovníčka a pod.), ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni
sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo
inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby,
ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia,
školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho
vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.).

RMŽaND

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku, ktorých mzdy sú
plne alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného
úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr.
projektový manažér, manažérka, účtovník, účtovníčka a pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu
(napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v
pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní.
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc
lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe
obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Osoba mladšia ako 25 rokov veku je osoba ktorá v deň vstupu do aktivity dosiahla vek maximálne 25 rokov
mínus 1 deň (platí pre ESF/IZM);

RMŽaND

Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku, ktorých mzdy sú plne
alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku
(FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový
manažér, manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni
sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo
inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby,
ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia,
školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere, ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho
vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí sa hlásia k etnickej, národnostnej, rasovej
menšine, ktorých mzdy sú plne, alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na
ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a
implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovník, účtovníčka a pod.) ako aj osoby, ktoré
vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú
sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom
povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu
(napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce
prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Príslušnosť k etnickej, národnostnej alebo rasovej menšine osoba preukazuje prostredníctvom formálne
zaznamenanej sebadeklarácie.

8.1.1

D0257

Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej
menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0261

Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)

Eur

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0262

Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)

Eur

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0263

Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)

Eur

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0264

Mzda žien refundovaná z projektu (medián)

Eur

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0266

Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu

%

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0267

Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

%

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0268

Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu

počet

N/A

RMŽaND

Údaj vyjadruje celkový počet absolventov, absolventiek vzdelávacích aktivít projektu za sledované obdobie.

8.1.1

D0269

Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín

počet

N/A

RMŽaND

Údaj vyjadruje celkový počet absolventov, absolventiek vzdelávacích aktivít z cieľových znevýhodnených skupín
za sledované obdobie. Započítavajú sa len absolventi, absolventky, ktorí sú príslušníkmi nasledovných skupín
obyvateľov – ženy, osoby so zdravotným postihnutím, osoby mladšie ako 25 rokov, osoby staršie 54 rokov, osoby
patriace k etnickej rasovej alebo národnostnej menšine, osoby dlhodobo nezamestnané, príslušníci tretích krajín.

8.1.1

D0270

Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa výlučne problematikou
nediskriminácie a rovnosti mužov a žien

počet

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0309

Počet nových/inovatívnych nástrojov, produktov, služieb, opatrení, ktoré
prispievajú k sociálnemu začleneniu

FTE

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0311

Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka

osoby

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0128

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným
postihnutím

počet

N/A

RMŽaND, UR

8.1.1

D0162

Počet realizovaných informačných aktivít

počet

N/A

RMŽaND, UR

8.1.1

D0259

Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín,
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

N/A

RMŽaND

8.1.1

D0271

Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj problematikou
nediskriminácie a rovnosti mužov a žien

počet

N/A

RMŽaND

Príslušnosť k etnickej, národnostnej alebo rasovej menšine osoba preukazuje prostredníctvom formálne
zaznamenanej sebadeklarácie.
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných hrubých miezd za všetkých pracovníkov
(priemerná mesačná hrubá mzda pracovníka sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd za
odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná počas projektu.
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).
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián 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 .
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.
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.

Údaj vyjadruje celkový počet vzdelávacích aktivít projektu za sledované obdobie, ktoré sa zaoberali výlučne
problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien.
Údaj sleduje počet funkčných nových/inovatívnych nástrojov, produktov (strojov, prístrojov, zariadení, techniky
a technológií vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií), služieb alebo opatrení aplikovateľných do praxe, ktoré
prispievajú k sociálnemu začleneniu znevýhodnených a ohrozených osôb vyvinutých podporeným subjektom
v rámci realizovaného projektu.
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 %.
Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a zahŕňa
opatrenia, služby alebo zariadenia zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti
osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. Môže ísť o zlepšenie prístupnosti k fyzickému
prostrediu, k doprave (napr. nástupište, zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.),
k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším
prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti. Ide o prístupnosť najmä v zmysle
vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos Ministerstva financií SR č. 55/2014 o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
Celkový počet informačných aktivít v rámci realizácie projektu. Informačnou aktivitou sa rozumie najmä:
konferencia, 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.
Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín,
ktorých mzdy sú plne, alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent
plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii
projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú
odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa
osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom
povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu
(napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby
vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne
zmluvy a pod.).
Údaj vyjadruje celkový počet vzdelávacích aktivít projektu za sledované obdobie, ktoré sa zaoberali aj
problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien.

