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Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov 

Operačný program Výskum a inovácie  

Prioritná os 3 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Investičná priorita 3.3 – Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb 

Špecifický cieľ 3.3.1 – Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Hlavná aktivita projektu Registrácia látky v zmysle nariadenia REACH 

 

Merateľné ukazovatele projektu 

Kód 
Názov 

ukazovateľa 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 
jednotka 

Čas plnenia 
Príznak 
rizika 

Relevancia k HP  
(UR, RN, N/A)1 

P0284 Počet podnikov, 
ktoré dostávajú 
granty2 

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 

P0901 Počet registrácií 
látok udelených 
ECHA 

Celkový počet úspešných registrácií chemických látok (chemických látok, 
chemických látok v zmesiach alebo chemických látok vo výrobkoch). 
Registrácia látky je považovaná za úspešnú iba v prípade, ak 
podnikateľskému subjektu bolo zo strany Európskej chemickej agentúry 
udelené registračné číslo pre predmetnú látku. Za úspešnú registráciu sa 
považuje registrácia hlavného registrujúceho ako aj registrácia 
spoluregistrujúcich prostredníctvom „letter of access“. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

bez 
príznaku 

UR 

P0301 Počet Počet podnikov (novovytvorených, ako aj existujúcich), ktorým bola počet k dátumu bez UR, RN 

                                                           
1 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A - nerelevantné 
2 Vzhľadom na zameranie výzvy a definíciu predmetného merateľného ukazovateľa žiadateľ vždy uvádza pre tento ukazovateľ cieľovú hodnotu 1. 
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podporených 
MSP 
prevádzkovaných 
osobami zo 
znevýhodnených 
sociálnych skupín 

poskytnutá podpora vo forme grantu, návratnej finančnej podpory alebo 
nefinančnej podpory (napr. poradenstvo, usmernenie) zo štrukturálnych 
fondov alebo nástrojov financovaných zo štrukturálnych fondov.  

Podnik bol založený a od založenia nepretržite vlastnený osobou spadajúcou 
do kategórie znevýhodnených sociálnych skupín, ktorá má viac ako 50 %-ný 
podiel základného imania alebo hlasovacích práv v podniku. 

Znevýhodnenými sociálnymi skupinami sa rozumejú: ženy, mladí do 30 
rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci 
z tretích krajín3, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím. 

ukončenia 
realizácie 

hlavných aktivít 
projektu 

príznaku 

Pri vypĺňaní formulára ŽoNFP sa v tabuľke 10.1 - Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele automaticky vygenerujú všetky vyššie uvedené merateľné 
ukazovatele projektu. Z automaticky vygenerovaných merateľných ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre merateľné 
ukazovatele projektu s názvom Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) a Počet registrácií látok udelených ECHA (kód P0901). 

Žiadateľ zároveň stanoví cieľovú hodnotu aj pre merateľný ukazovateľ s názvom Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych 
skupín (kód P0301) v prípade, ak jeho plnenie vyplýva z popisu uvedeného v predloženej žiadosti o NFP, resp. charakteru projektu. V prípade, že tento merateľný 
ukazovateľ bude pre projekt nerelevantný, žiadateľ uvedie cieľovú hodnotu „0“. 

 

Upozornenie: 

V súvislosti so stanovením cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (z pohľadu ich reálnosti) si dovoľujeme upozorniť na sankčný mechanizmus definovaný 
v Zmluve o poskytnutí NFP (a v Príručke pre Prijímateľa) vo vzťahu k miere skutočného plnenia cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. 

                                                           
3 štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana v zmysle § 2 písm. b) a c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z. z. 
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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. 

Kód 
Názov iného 

údaju 
Definícia/metóda výpočtu 

Merná 
jednotka 

Čas plnenia 
Relevancia 

k HP 
(UR, RN, N/A)4 

D0211 Príjmy/tržby 
podniku 

Celkové príjmy (účtovná jednotka účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva) alebo 
tržby (účtovná jednotka účtujúca v systéme podvojného účtovníctva) podniku za 
predchádzajúce účtovné obdobie. 

Prijímateľ účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykazuje do nameranej hodnoty tohto „iného 
údaju“ príjmy ovplyvňujúce základ dane (predaj výrobkov a služieb) za predchádzajúce 
účtovné obdobie z peňažného denníka účtovnej jednotky.  

Prijímateľ účtujúci v systéme podvojného účtovníctva v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov vykazuje do nameranej hodnoty tohto „iného 
údaju“ záverečné stavy vykazované na výnosových účtoch 601 - Tržby za vlastné výrobky, 
602 - Tržby z predaja služieb, ku koncu predchádzajúceho účtovného obdobia.  

EUR v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 

D0152 Počet podnikov 
zapojených do 
dodávateľských 
reťazcov veľkých 
domácich a 
nadnárodných 

Počet malých a stredných podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých 
domácich a nadnárodných spoločností vplyvom realizácie aktivít projektu. 

Veľkou domácou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý má viac ako 250 
zamestnancov a zároveň ročný obrat vyšší ako 50 mil. Eur, alebo celkový majetok vyšší ako 
43 mil. Eur v zmysle odporúčania EÚ 2003/361.  

podniky v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 

                                                           
4 UR – Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj, RN – Horizontálny princíp Rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia, N/A - nerelevantné 
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spoločností Nadnárodnou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý riadi svoj obchod 
a výrobu produktov, alebo distribúciu služieb, alebo oboje vo viacerých krajinách, t.j. aspoň 
v jednej krajine mimo krajiny územia svojho sídla (centrály). 

D0186 Počet produktov 
dodávaných do 
dodávateľských 
reťazcov veľkých 
domácich a 
nadnárodných 
spoločností 

Počet typov produktov, ktoré sú dodávané malými a strednými podnikmi do dodávateľských 
reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností.  

Veľkou domácou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý má viac ako 250 
zamestnancov a zároveň ročný obrat vyšší ako 50 mil. Eur, alebo celkový majetok vyšší ako 
43 mil. Eur v zmysle odporúčania EÚ 2003/361.  

Nadnárodnou spoločnosťou sa rozumie podnikateľský subjekt, ktorý riadi svoj obchod 
a výrobu produktov, alebo distribúciu služieb, alebo oboje vo viacerých krajinách, t.j. aspoň 
v jednej krajine mimo krajiny územia svojho sídla (centrály). 

počet v rámci 
udržateľnosti 

projektu 

N/A 

D0128 Počet nástrojov 
zabezpečujúcich 
prístupnosť pre 
osoby so 
zdravotným 
postihnutím 

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. 

počet k dátumu 
ukončenia 
realizácie 
hlavných 

aktivít 
projektu 

UR, RN 

 


