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1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnermi1:  

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnermi v rámci Projektu  

 zoznam hlavných aktivít (HA) realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít: Partner realizujúci príslušnú HA: 

1.  
  

  

n.    

B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnermi v rámci Projektu  

 zoznam podporných aktivít (PA) realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít: Partner realizujúci príslušnú PA: 

1.    

    

 

2. Indikatívny harmonogram (časový rámec) Realizácie aktivít Projektu Partnermi 

Hlavné aktivity realizované Partnerom 1 v rámci Projektu2 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom 1:  MM/RRRR 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom 1:  MM/RRRR 

 zoznam hlavných aktivít (HA) 
obdobie realizácie príslušnej HA 

začatie ukončenie 

1.     

2.     

n   

Začatie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom 1:  MM/RRRR 

                                                
1 Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 
2 Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 

Komentár od [DR1]: V prípade 1 Partnera ponechať prílohu 

v znení Prílohy uverejnej k ZoP pre NP 
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Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom 1:  MM/RRRR 

 

Hlavné aktivity realizované Partnerom n v rámci Projektu2 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom n:  MM/RRRR 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom n:  MM/RRRR 

 zoznam hlavných aktivít (HA) 
obdobie realizácie príslušnej HA 

začatie ukončenie 

1.     

2.     

n   

Začatie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom n:  MM/RRRR 

Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu Partnerom n:  MM/RRRR 

 

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partneri prispievajú Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve) 

 

Partner 1 

 

Kód Názov ukazovateľa Merná 

jednotka 

Cieľová hodnota 

ukazovateľa 

Čas plnenia Príznak rizika Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva 

k dosiahnutiu ukazovateľa3 

Relevancia k HP 

        

 

Partner n 

 

Kód Názov ukazovateľa Merná Cieľová hodnota Čas plnenia Príznak rizika Hlavná aktivita, ktorou sa prispieva Relevancia k HP 

                                                
3 Stačí uviesť odkaz na príslušný riadok časti A. tabuľky uvedenej v bode 1. tejto prílohy 

Komentár od [MM2]: Doplniť totožnú tabuľku v závislosti 

od počtu Partnerov. 

Komentár od [MM3]: Doplniť totožnú tabuľku v závislosti 

od počtu Partnerov. 
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jednotka ukazovateľa k dosiahnutiu ukazovateľa3 

        

 


