Príloha č. 8 vyzvania
Zoznam ďalších údajov projektu počas realizácie projektu podľa hlavných aktivít
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1. Sledované údaje
1.1. Sledované údaje vykazované počas implementácie projektu
Typ oprávnenej aktivity - Podpora programov zameraných na dosiahnutie vyššieho hygienického štandardu marginalizovaných rómskych osídlení a systematické
znižovanie počtu nelegálnych obydlí charakteristických extrémne nízkou mierou hygienických štandardov aj prostredníctvom poskytovania technickej asistencie
obciam s prítomnosťou MRK zameranej na vysporiadavanie pozemkov
Hlavná aktivita

Sledovaný údaj projektu
Počet informačných, osvetových
a mediačných aktivít

Počet poskytnutých odborných asistencií
na vysporiadanie pozemkov s úspešne
ukončeným vysporiadaním pozemkov
Podpora
vysporiadavania
pozemkov

Počet poskytnutých odborných asistencií
na vysporiadanie pozemkov s neúspešne
ukončeným vysporiadaním pozemkov

Počet poskytnutých odborných asistencií
na vysporiadanie pozemkov
s neukončeným vysporiadaním
pozemkov

Definícia sledovaného údaju projektu
Počet informačných, osvetových a mediačných aktivít na podporu vysporiadavania pozemkov pod
obydliami MRK realizovaných počas trvania projektu. Pod aktivitou sa rozumie činnosť medzi
predstaviteľmi obcí/miest, cieľovou skupinou, vlastníkmi pozemkov a dotknutými osobami
s cieľom dosiahnutia pozitívneho výsledku v procese vysporiadavania pozemkov
Počet aktivít realizovaných s cieľom vysporiadania pozemkov v prospech obyvateľov MRK mimo
zákona č. 330/1991 Zb. Pod aktivitou sa rozumie súbor činností (sprostredkovanie vzoru kúpnej
zmluvy, geodetického posudku, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností apod.), ktoré pomohli
vysporiadať pozemky pod obydliami MRK. Do počtu sa započítavajú iba tie súbory činností, ktoré
napomohli k úspešnému ukončeniu vysporiadanie pozemkov
Počet aktivít realizovaných s cieľom vysporiadania pozemkov v prospech obyvateľov MRK mimo
zákona č. 330/1991 Zb. Pod aktivitou sa rozumie súbor činností (sprostredkovanie vzoru kúpnej
zmluvy, geodetického posudku, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností apod.), ktoré boli
zrealizované s cieľom vysporiadať pozemky pod obydliami MRK. Do počtu sa započítavajú iba tie
súbory činností, ktoré napriek realizácii neviedli k úspešnému ukončeniu vysporiadanie pozemkov
Počet aktivít realizovaných s cieľom vysporiadania pozemkov v prospech obyvateľov MRK mimo
zákona č. 330/1991 Zb. Pod aktivitou sa rozumie súbor činností (sprostredkovanie vzoru kúpnej
zmluvy, geodetického posudku, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností apod.), ktoré boli
realizované s cieľom vysporiadať pozemky pod obydliami MRK. Do počtu sa započítavajú iba tie
súbory činností, ktoré ku dňu ukončenia projektu nemajú výsledné riešenie t.j. nie je možné
identifikovať úspešné alebo neúspešné vysporiadanie pozemkov
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Do súčtu sa každá hodnota započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase prvotnej realizácie. Pri ukončení projektu a predložení monitorovacej správy s príznakom
„záverečná“ prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných hodnôt.
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Hlavná aktivita

Podpora
vysporiadavania
pozemkov

Sledovaný údaj projektu
Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na
pozemkoch známych vlastníkov
s neukončeným procesom na
vysporiadanie
Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na
pozemkoch neznámych vlastníkov s
neukončeným procesom na
vysporiadanie
Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na
pozemkoch známych vlastníkov
s úspešne ukončeným vysporiadaním
Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na
pozemkoch neznámych vlastníkov s
úspešne ukončeným vysporiadaním
Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na
pozemkoch známych vlastníkov s
neúspešne ukončeným procesom na
vysporiadanie
Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na
pozemkoch neznámych vlastníkov s
neúspešne ukončeným procesom na
vysporiadanie
Počet osôb MRK, ktoré bývajú
v obydliach situovaných na pozemkoch
známych vlastníkov s neukončeným
procesom na vysporiadanie
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v
obydliach situovaných na pozemkoch
neznámych vlastníkov s neukončeným
procesom na vysporiadanie
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v
obydliach situovaných na pozemkoch
známych vlastníkov s úspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie

Definícia sledovaného údaju projektu
Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku známych vlastníkov, ktorý bol
predmetom procesu vysporiadavania pozemku, avšak do ukončenia projektu nebol proces
ukončený
Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku neznámych vlastníkov, ktorý bol predmetom
procesu vysporiadavania pozemku, avšak do ukončenia projektu nebol proces ukončený
Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým známych
vlastníkov
Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým neznámych
vlastníkov
Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku známych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo
vysporiadať

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku neznámych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo
vysporiadať
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku známych vlastníkov,
ktorý bol predmetom procesu vysporiadavania, avšak do ukončenia projektu nebol proces
ukončený
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku neznámych vlastníkov,
ktorý bol predmetom procesu vysporiadavania, avšak do ukončenia projektu nebol proces
ukončený
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na úspešne vysporiadanom pozemku
predtým známych vlastníkov
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Hlavná aktivita

Podpora
vysporiadavania
pozemkov

1.2.

Sledovaný údaj projektu
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v
obydliach situovaných na pozemkoch
neznámych vlastníkov s úspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v
obydliach situovaných na pozemkoch
známych vlastníkov s neúspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v
obydliach situovaných na pozemkoch
neznámych vlastníkov s neúspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie

Definícia sledovaného údaju projektu
Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na úspešne vysporiadanom pozemku
predtým neznámych vlastníkov

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku známych vlastníkov a
ktorý sa nepodarilo vysporiadať

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku neznámych vlastníkov a
ktorý sa nepodarilo vysporiadať

Sledované údaje vykazované v čase predkladania následnej monitorovacej správy

Typ oprávnenej aktivity - Podpora programov zameraných na dosiahnutie vyššieho hygienického štandardu marginalizovaných rómskych osídlení a systematické
znižovanie počtu nelegálnych obydlí charakteristických extrémne nízkou mierou hygienických štandardov aj prostredníctvom poskytovania technickej asistencie
obciam s prítomnosťou MRK zameranej na vysporiadavanie pozemkov
Hlavná aktivita

Podpora
vysporiadavania
pozemkov

Sledovaný údaj projektu

Definícia sledovaného údaju projektu

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch
známych vlastníkov s úspešne ukončeným
vysporiadaním

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým
známych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení projektu v období, za
ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch
neznámych vlastníkov s úspešne ukončeným
vysporiadaním

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým
neznámych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení projektu v období, za
ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch
známych vlastníkov s neúspešne ukončeným
procesom na vysporiadanie

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku známych vlastníkov a ktorý sa
nepodarilo vysporiadať ani po skončení projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá
následná monitorovacia správa
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Hlavná aktivita

Podpora
vysporiadavania
pozemkov

Sledovaný údaj projektu

Definícia sledovaného údaju projektu

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch
neznámych vlastníkov s neúspešne ukončeným
procesom na vysporiadanie

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku neznámych vlastníkov a ktorý sa
nepodarilo vysporiadať ani po skončení projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá
následná monitorovacia správa

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných
na pozemkoch známych vlastníkov s úspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom
pozemku predtým známych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení
projektu v období, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných
na pozemkoch neznámych vlastníkov s úspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom
pozemku predtým neznámych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení
projektu v období, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných
na pozemkoch známych vlastníkov s neúspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na neúspešne vysporiadanom
pozemku predtým známych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo vysporiadať ani po skončení
projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných
na pozemkoch neznámych vlastníkov s neúspešne
ukončeným procesom na vysporiadanie

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom
pozemku predtým známych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo vysporiadať ani po skončení
projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa

Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku.
SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je prílohou vyzvania. Sledované údaje sú merateľné hodnoty odlišné od projektových
merateľných ukazovateľov identifikované pre každú z hlavných aktivít jednotlivých typov aktivít. Sledované údaje projektu je potrebné monitorovať pre potreby tvorby
databáz pre externé hodnotenie na úrovni programu v zmysle Plánu hodnotení OP ĽZ na programové obdobie 2014-2020.
Úspešný žiadateľ v pozícii prijímateľa bude rozhodnutím o schválení ŽoNFP/Zmluvou o NFP zaviazaný na vykazovanie Sledovaných údajov prostredníctvom nasledovných
monitorovacích dokumentov:
 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu
 Doplňujúce monitorovacie údaje
 Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“
 Následná monitorovacia správa projektu
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Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v požadovanej tabuľkovej forme, pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať sledované údaje za
každú realizovanú hlavnú aktivitu projektu.
Sledované údaje bude žiadateľ ako budúci prijímateľ poskytovať počas implementácie projektu a počas udržateľnosti projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje
cieľovú hodnotu sledovaných údajov a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh ŽoNFP.
V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah sledovaných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s
podmienkami dohodnutými v Zmluve o NFP/ rozhodnutí o schválení ŽoNFP.
Metodika vykazovania sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa.
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2. Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND počas realizácie projektu
Typ oprávnenej aktivity - Podpora programov zameraných na dosiahnutie vyššieho hygienického štandardu marginalizovaných rómskych osídlení a systematické
znižovanie počtu nelegálnych obydlí charakteristických extrémne nízkou mierou hygienických štandardov aj prostredníctvom poskytovania technickej asistencie obciam
s prítomnosťou MRK zameranej na vysporiadavanie pozemkov
D-údaj projektu - kód
D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)

D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)

D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu

D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

Definícia D-údaju projektu
Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd mužov, refundovanú z projektu. Do údaju sa
nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda
učňov a študentov na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú
uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii.
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.
Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd žien, refundovanú z projektu. Do údaju sa
nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomeru, mzda
učníc a študentiek na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré
nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii.
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.
Údaj vyjadruje podiel žien na riadiacich pozíciách, zodpovedných za riadenie projektu, alebo časti projektu.
Za riadiacu pozíciu projektu sa považuje pozícia, z ktorej vyplývajú manažérske a koordinačné úlohy so zodpovednosťou
za projekt ako celok, alebo jeho ucelenú čas (zväčša ide o pozície ako projektová manažérka, manažérka projektu,
finančná manažérka, líniová manažérka, manažérka technického zabezpečenia projektu a pod.). Započítavajú sa riadiace
pozície na projekte jednak za prijímateľa, ako aj partnerov projektu, avšak bez ohľadu na charakter pozície v danej
organizácii (osoba, ktorá vykonáva manažérske a koordinačné úlohy v rámci riadenia projektu nemusí mať formálnu
riadiacu, alebo vedúcu pozíciu v danej organizácii).
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.
Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, radových pozíciách projektu, ktoré nezodpovedajú za riadenie žiadnej
časti projektu ani jeho celku. Započítavajú sa radové projektové pracovné pozície za prijímateľa aj partnerov projektu,
však bez ohľadu na charakter pozície v danej organizácii (osoba v danej organizácii môže mať formálne riadiace alebo
vedúce postavenie, avšak v rámci projektu vykonáva iné než riadiace úlohy projektu).
Metóda výpočtu: 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.
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Údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND
SO identifikoval v závislosti od typu aktivity vybrané údaje na monitorovanie uplatňovania HP RMŽ a ND (ďalej len „D-údaje“), zo zoznamu požadovaných D-údajov gestora
HP RMŽ a ND, a ktorých zoznam je uvedený vyššie. D-údaje sú štatistické dáta, merateľné hodnoty, odlišné od projektových merateľných ukazovateľov a odlišné od
sledovaných údajov potrebných pre poskytovateľa.
Úspešný žiadateľ v pozícii prijímateľa bude Zmluvou o NFP zaviazaný na vykazovanie D-údajov prostredníctvom nasledovných monitorovacích dokumentov „Monitorovacia
správa „výročná““ a „Monitorovacia správa „záverečná““. D-údaje sa budú vykazovať v monitorovacích správach v časti 10. Iné údaje na úrovni projektu, pričom žiadateľ ako
budúci prijímateľ bude vykazovať D-údaje za realizovanú hlavnú aktivitu projektu počas implementácie projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje cieľovú hodnotu
D-údajov a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh ŽoNFP.
Metodika D-údajov (FTE – full time equivalent/plný pracovný úväzok) je odlišná od nastavenia merateľných hodnôt OP ĽZ (fyzické osoby). Z tohto dôvodu je nutné v prípade
potreby usmernenia pri výpočte hodnôt D-údajov kontaktovať gestora HP RMŽ a ND, a to na emailovej adrese ghp@employment.gov.sk .
D-údaje a ich plnenie nie sú podmienkou poskytnutia príspevku.
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