
Príloha č.14     Minimálne hodnoty indikátorov na projekt  

 

 

 

  Prioritná os 1 
Minimálna hodnota 

indikátora na 1 
projekt Merná jednotka  

  Špecifické programové indikátory výstupu     

CO09 
Zvýšenie počtu návštev na podporovaných miestach 
kultúrneho a národného dedičstva a atrakcií  40 

počet návštev za 
rok 

CO23 
Plocha podporovaných biotopov na dosiahnutie lepšieho stavu 
ochrany 100 

 
km 

O11 Dĺžka zrekonštruovaných a novo vybudovaných „zelených ciest“ 
0,4 ha 

  Špecifické projektové indikátory výstupu  
    

PS01  Vytvorená plocha/kapacita ovplyvnená investíciou 
100 m2 

PS02 Vytvorená prírodná plocha ovplyvnená investíciou 
300 ha  

PS03 
Počet vypracovaných dokumentov (stratégie, osnovy, akčné 
plány, metodológie, atď.) 1 počet 

PS04 Dĺžka cyklistických chodníkov 2 km 

PS05 Počet žien zapojených do projektových aktivít, podujatí 7 počet 

PS06  Počet nových pracovných miest 1 počet 

PS07 Počet udržaných pracovných miest 1 počet 

PS09 Počet novej infraštruktúry 1 počet 

PS10 Počet vyvinutých systémov a služieb 1 počet 

PS12 
Počet zorganizovaných odborných podujatí      (konferencia,    
workshop, seminár, študijný pobyt, výmenný program, 
atď....okrem stretnutí projektového manažmentu)  

1 počet 

PS13 Počet inštitúcií / organizácií zapojených do odborných podujatí 2 počet 

PS14 Počet nových webstránok 1 počet 

PS15 Počet článkov / mediálnych vstupov s cezhraničnou tematikou 1 počet 

PS 16 
Počet vypracovaných dokumentov súvisiacich s investíciou       
(štúdie, analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, technické plány, 
atď.) 1 počet 



 

  Prioritná os 4 
Minimálna hodnota 

indikátora na 1 
projekt Merná jednotka  

  Špecifické programové indikátory výstupu     

O411 Počet vytvorených cezhraničných produktov a služieb 1 počet 

O413 Počet cezhraničných podujatí 
1 počet 

O414 
Počet dokumentov publikovaných alebo spracovaných v rámci 
FMP 1 počet 

O415  Počet osôb zapojených do spolupráce 15 osoba 

O416   Počet žien zapojených do spolupráce 7 osoba 

O417 
Počet účastníkov zo sociálne marginalizovaných skupín, vrátane 
Rómov 2 osoba  

  Špecifické projektové indikátory výstupu      

PS01  Vytvorená plocha/kapacita ovplyvnená investíciou 0 m2 

PS02 Vytvorená prírodná plocha ovplyvnená investíciou 0 ha  

PS03 
Počet vypracovaných dokumentov (stratégie, osnovy, akčné 
plány, metodológie, atď.) 1 počet 

PS04 Dĺžka cyklistických chodníkov 0 km 

PS05 Počet žien zapojených do projektových aktivít, podujatí 7 počet 

PS06 Počet nových pracovných miest 1 počet 

PS07 Počet udržaných pracovných miest 1 počet 

PS09 Počet novej infraštruktúry 0 počet 

PS10 Počet vyvinutých systémov a služieb 1 počet 

PS12 
  Počet zorganizovaných odborných podujatí      (konferencia,    
workshop, seminár, študijný pobyt, výmenný program, 
atď....okrem stretnutí projektového manažmentu)  

1 počet 

PS13 Počet inštitúcií / organizácií zapojených do odborných podujatí 2 počet 

PS14 Počet nových webstránok 1 počet 

PS15 Počet článkov / mediálnych vstupov s cezhraničnou tematikou 1 počet 

PS 16 
Počet vypracovaných dokumentov súvisiacich s investíciou       
(štúdie, analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, technické plány, atď.) 1 počet 


