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Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 
Operačný program Výskum a inovácie  

Prioritná os 1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií  

Investičná priorita 1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergii medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským 
vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií 
verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického 
a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných 
podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.  

Špecifický cieľ 1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách  

Hlavné aktivity projektu Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov mimo BSK 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 
rizika1 

Relevancia k HP 
(UR, RN)2 

P0284 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú granty 

Počet podnikov dostávajúcich podporu vo forme nenávratnej priamej 
finančnej pomoci pod podmienkou dokončenia projektu (grantu) v rámci 
PO 2014 - 2020 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku UR,RN 

P0285 Počet podnikov, ktoré Počet podnikov dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný podniky k dátumu ukončenia bez príznaku UR 

                                                           
1 Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými prijímateľom. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný zahrnúť 

merateľné ukazovatele projektu s príznakom medzi riziká, ktoré identifikuje v tab. 13 formulára ŽoNFP – Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu. Predpoklady nedosiahnutia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa 
s príznakom identifikované ako riziká v ŽoNFP budú jednou zo skutočností, ktoré bude Poskytovateľ posudzovať v rámci implementácie projektu pri nedosiahnutí stanovenej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s 
príznakom. Presná inštrukcia k identifikácii rizík, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu projektu je uvedená v prílohe č. 1 vyzvania – formulár ŽoNFP (tab. č. 13). 
2
 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia 
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dostávajú nefinančnú 
podporu 

transfer (usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). 
Rizikový kapitál sa považuje za finančnú pomoc. 

realizácie hlavných 
aktivít projektu 

P0865 Počet hodnotení, analýz 
a štúdií zrealizovaných v 
rámci projektu 

Celkový počet hodnotení, analýz (resp. správ z uskutočnených 
prieskumov) a štúdií, ktoré boli zrealizované v rámci aktivít projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku UR 

P0589 Počet zrealizovaných 
informačných aktivít 

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. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku UR, RN 

P0442 Počet účastníkov 
poradenských a 
vzdelávacích programov 

Počet všetkých osôb cieľovej skupiny zapojených do poradenských a 
vzdelávacích aktivít. 

Počíta sa počet účastníkov (napr. podnikateľov) a nie počet konzultácií 
(návštev). 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

s príznakom RN 

Žiadateľ je (pri vypĺňaní formulára ŽoNFP v tabuľke 10.1 - Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele) povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre všetky 
vyššie uvedené merateľné ukazovatele projektu.  

 



Príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov, vrátane ukazovateľov a údajov relevantných k  HP v znení Usmernenia č. 3 
 

 
 

3 

 

 

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 cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo formulári ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh 
ŽoNFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k úprave rozsahu, resp. znenia požadovaných iných údajov a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade 
s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP (takáto zmena nepredstavuje zmenu vyzvania). 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia 
k HP 

(UR, RN)3 

D0157 Počet podporených 
nových podnikov 

Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú pomoc alebo inú podporu z 
EŠIF (napr. poradenstvo, konzultácie). Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý 
bol vytvorený/založený v období troch rokov pred predložením žiadosti o NFP4. Za 
nový podnik sa nepovažuje podnik, v prípade ktorého došlo iba k zmene jeho 
právnej formy. 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0244 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu s 
cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre trh 
nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre trh", v 
dôsledku projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces inovácií, pokiaľ 
tento proces prispieva k vývoju príslušného produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je 
vytvorenie nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú.  Ak podnik uvádza na 
trh niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky.  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

                                                           
3
 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia 

4
 V prípade národných projektov sa za nový podnik považuje podnik, ktorý bol vytvorený/založený v období 3 rokov pred momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám definovaným v rámci národného projektu. 
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D0275 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
firmu nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre firmu", v 
dôsledku projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces prispieva k vývoju 
produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, sa do tohto 
údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza niekoľko produktov, započíta sa ako jeden 
podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky 
zúčastnené podniky, pre ktorý je daný produkt nový. 

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0274 Počet podporených 
klastrových organizácií 

Klastrovou organizáciou sa rozumie inštitúcia zastupujúca vzájomne spolupracujúce 
firmy, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných 
odvetviach a inštitúcií (napr. univerzity, výskumno-vývojové organizácie, obchodné 
zväzy) v určitej oblasti (sektore), ktoré si jednak konkurujú, ale aj spolupracujú. 

Klastrová organizácia má samostatnú právnu formu podnikania. 
Za podporenú klastrovú organizáciu sa považuje taká organizácia, ktorej je 
poskytnutý: 
• grant, 
• návratná finančná podpora, 
• nefinančná podpora (napr. poradenstvo). 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0209 Počet podporených 
spinoff podnikov 

Počet spin-off podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, 
pričom podnik neexistoval 3 roky pred začiatkom projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 
Spin-off podnik: Podnik, ktorý vzniká odčlenením určitej skupiny ľudí alebo činností 
od materskej organizácie za účelom komercializácie výsledkom výskumu a vývoja, 
resp. duševného vlastníctva materskej organizácie. 

počet 

 

k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

 
 



Príloha č. 3 vyzvania – Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov, vrátane ukazovateľov a údajov relevantných k  HP v znení Usmernenia č. 3 
 

 
 

5 

 

D0210 Počet podporených 
startup podnikov 

Počet start-up podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, 
pričom podnik neexistoval 3 roky pred začiatkom projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0089 Počet dlhodobo 
nezamestnaných, ktorí 
dostali nefinančnú 
podporu 

Počet osôb ktoré dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú evidovaní ako 
dlhodobo nezamestnaní, t.j. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v zmysle § 8 Zákona č. 5/2004 Z.z. o 
službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0131 Počet osôb mladších ako 
29 rokov veku, ktoré 
dostali nefinančnú 
podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú vo veku rovnom, alebo nižšom 
ako 29 rokov najneskôr v čase začiatku realizácie aktivít projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0132 Počet osôb nad 50 rokov 
veku, ktoré dostali 
nefinančnú podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú vo veku rovnom, alebo vyššom 
ako 50 rokov najneskôr v čase začiatku realizácie aktivít projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0133 Počet osôb so 
zdravotným postihnutím, 
ktoré dostali nefinančnú 
podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú klasifikovaní ako zdravotne 
postihnutí. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0206 Počet žien, ktoré dostali 
nefinančnú podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú osobami ženského pohlavia. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 
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Operačný program Výskum a inovácie  

Prioritná os 2 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji 

Investičná priorita 2.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským 
vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií 
verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického 
a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných 
podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel 

Špecifický cieľ 2.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji 

Hlavná aktivita projektu Podpora zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov v rámci BSK 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 
rizika5 

Relevancia k HP 
(UR, RN)6 

P0284 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú granty 

Počet podnikov dostávajúcich podporu vo forme nenávratnej priamej 
finančnej pomoci pod podmienkou dokončenia projektu (grantu) v rámci 
PO 2014 - 2020 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku UR,RN 

P0285 Počet podnikov, ktoré Počet podnikov dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný podniky k dátumu ukončenia bez príznaku UR 

                                                           
5 Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom je taký, v prípade ktorého môže byť naplnenie cieľovej hodnoty ohrozené skutočnosťami objektívne neovplyvniteľnými prijímateľom. Z uvedeného dôvodu je žiadateľ povinný zahrnúť 

merateľné ukazovatele projektu s príznakom medzi riziká, ktoré identifikuje v tab. 13 formulára ŽoNFP – Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu. Predpoklady nedosiahnutia cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa 
s príznakom identifikované ako riziká v ŽoNFP budú jednou zo skutočností, ktoré bude Poskytovateľ posudzovať v rámci implementácie projektu pri nedosiahnutí stanovenej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa s 
príznakom. Presná inštrukcia k identifikácii rizík, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu projektu je uvedená v prílohe č. 1 vyzvania – formulár ŽoNFP (tab. č. 13). 
6
 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia 
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dostávajú nefinančnú 
podporu 

transfer (usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). 
Rizikový kapitál sa považuje za finančnú pomoc. 

realizácie hlavných 
aktivít projektu 

P0865 Počet hodnotení, analýz 
a štúdií zrealizovaných v 
rámci projektu 

Celkový počet hodnotení, analýz (resp. správ z uskutočnených 
prieskumov) a štúdií, ktoré boli zrealizované v rámci aktivít projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku UR 

P0589 Počet zrealizovaných 
informačných aktivít 

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. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

bez príznaku UR, RN 

P0442 Počet účastníkov 
poradenských a 
vzdelávacích programov 

Počet všetkých osôb cieľovej skupiny zapojených do poradenských a 
vzdelávacích aktivít. 

Počíta sa počet účastníkov (napr. podnikateľov) a nie počet konzultácií 
(návštev). 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

s príznakom RN 

Žiadateľ je (pri vypĺňaní formulára ŽoNFP v tabuľke 10.1 - Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele) povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre všetky 
vyššie uvedené merateľné ukazovatele projektu.  
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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 cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo formulári ŽoNFP, ani v žiadnej z príloh 
ŽoNFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť k úprave rozsahu, resp. znenia požadovaných iných údajov a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade 
s podmienkami dohodnutými v zmluve o poskytnutí NFP (takáto zmena nepredstavuje zmenu vyzvania). 

Kód Názov iného údaju Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia 
k HP 

(UR, RN)7 

D0157 Počet podporených 
nových podnikov 

Počet vytvorených podnikov dostávajúcich finančnú pomoc alebo inú podporu z 
EŠIF (napr. poradenstvo, konzultácie). Za nový podnik sa považuje podnik, ktorý 
bol vytvorený/založený v období troch rokov pred predložením žiadosti o NFP8. Za 
nový podnik sa nepovažuje podnik, v prípade ktorého došlo iba k zmene jeho 
právnej formy. 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0244 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu s 
cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre trh 
nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre trh", v 
dôsledku projektu na ktoromkoľvek zo svojich trhov. Zahŕňa proces inovácií, pokiaľ 
tento proces prispieva k vývoju príslušného produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je 
vytvorenie nového produktu, sa do tohto údaju nezapočítajú.  Ak podnik uvádza na 
trh niekoľko produktov, započíta sa ako jeden podnik. V prípade projektov 
spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky zúčastnené podniky.  

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

                                                           
7
 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia 

8
 V prípade národných projektov sa za nový podnik považuje podnik, ktorý bol vytvorený/založený v období 3 rokov pred momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám definovaným v rámci národného projektu. 
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D0275 Počet podnikov, ktoré 
dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť 
výrobky, ktoré sú pre 
firmu nové 

Iný údaj zisťuje, či podporený podnik vyvíja produkt, ktorý je "nový pre firmu", v 
dôsledku projektu. Zahŕňa proces inovácií, ak tento proces prispieva k vývoju 
produktu. Projekty, ktorých cieľom nie je vytvorenie nového produktu, sa do tohto 
údaju nezapočítajú. Ak podnik uvádza niekoľko produktov, započíta sa ako jeden 
podnik. V prípade projektov spolupráce tento ukazovateľ berie do úvahy všetky 
zúčastnené podniky, pre ktorý je daný produkt nový. 

Produkt môže byť hmotný aj nehmotný, t.j. môže ísť o výrobok alebo službu. 

podniky k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0274 Počet podporených 
klastrových organizácií 

Klastrovou organizáciou sa rozumie inštitúcia zastupujúca vzájomne spolupracujúce 
firmy, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných 
odvetviach a inštitúcií (napr. univerzity, výskumno-vývojové organizácie, obchodné 
zväzy) v určitej oblasti (sektore), ktoré si jednak konkurujú, ale aj spolupracujú. 

Klastrová organizácia má samostatnú právnu formu podnikania. 
Za podporenú klastrovú organizáciu sa považuje taká organizácia, ktorej je 
poskytnutý: 
• grant, 
• návratná finančná podpora, 
• nefinančná podpora (napr. poradenstvo). 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0209 Počet podporených 
spinoff podnikov 

Počet spin-off podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, 
pričom podnik neexistoval 3 roky pred začiatkom projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 
Spin-off podnik: Podnik, ktorý vzniká odčlenením určitej skupiny ľudí alebo činností 
od materskej organizácie za účelom komercializácie výsledkom výskumu a vývoja, 
resp. duševného vlastníctva materskej organizácie. 

počet 

 

k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 
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D0210 Počet podporených 
startup podnikov 

Počet start-up podnikov podporených prostredníctvom zrealizovaných projektov, 
pričom podnik neexistoval 3 roky pred začiatkom projektu, resp. 3 roky pred 
momentom poskytnutia pomoci cieľovým skupinám v rámci národného projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

UR 

D0089 Počet dlhodobo 
nezamestnaných, ktorí 
dostali nefinančnú 
podporu 

Počet osôb ktoré dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú evidovaní ako 
dlhodobo nezamestnaní, t.j. občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov v zmysle § 8 Zákona č. 5/2004 Z.z. o 
službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0131 Počet osôb mladších ako 
29 rokov veku, ktoré 
dostali nefinančnú 
podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú vo veku rovnom, alebo nižšom 
ako 29 rokov najneskôr v čase začiatku realizácie aktivít projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0132 Počet osôb nad 50 rokov 
veku, ktoré dostali 
nefinančnú podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú vo veku rovnom, alebo vyššom 
ako 50 rokov najneskôr v čase začiatku realizácie aktivít projektu. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0133 Počet osôb so 
zdravotným postihnutím, 
ktoré dostali nefinančnú 
podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú klasifikovaní ako zdravotne 
postihnutí. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 

D0206 Počet žien, ktoré dostali 
nefinančnú podporu 

Počet osôb dostávajúcich podporu, ktorá nezahŕňa priamy finančný transfer 
(usmernenie, poradenstvo, podnikové inkubátory, atď.). Ide o počet osôb ktoré 
dostali nefinančnú podporu vplyvom projektu a sú osobami ženského pohlavia. 

počet k dátumu ukončenia 
realizácie hlavných 

aktivít projektu 

RN 
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