
 
 

  Príloha č. 5 vyzvania  
 

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym princípom 
 

Typ aktivity - Podpora existencie a fungovania komunitných centier v obciach s prítomnosťou MRK 

Hlavná aktivita Povinné merateľné ukazovatele Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Relevancia k HP 

HP UR 
HP RŽM 

a ND 

Zvyšovanie 
adresnosti a 
komplexnosti 
služieb 
poskytovaných 
komunitnými 
centrami a 
skvalitňovanie 
výkonu 
komunitných 
pracovníkov 
prostredníctvom 
rozvoja ľudských 
zdrojov. 
 

PO343 - Počet pracovníkov 
komunitných centier zapojených do 
projektu 

Súčet počtu osôb, ktoré sa počas realizácie projektu 
zamestnali ako pracovníci komunitných centier v obciach 
s prítomnosťou MRK 

osoba 
k dátumu 
ukončenia 

aktivity 
áno áno 

PO344 - Počet Rómov, ktorí sa 
zamestnali na pozíciách pracovníkov 
komunitných centier zapojených do 
projektu 

Súčet počtu Rómov, ktorí sa počas realizácie projektu 
zamestnali ako pracovníci komunitných centier v obciach 
s prítomnosťou MRK 

osoba 
k dátumu 
ukončenia 

aktivity 
áno áno 

PO266 – Počet osôb z MRK, ktoré 
využívajú služby komunitných centier 
zapojených do projektu 

Súčet počtu príslušníkov MRK, ktorí počas realizácie 
projektu využili služby komunitných centier 
 

osoba 
k dátumu 
ukončenia 

aktivity 
áno áno 

PO298 - Počet podporených 
komunitných centier 

Súčet počtu KC v územiach s prítomnosťou MRK, ktoré 
boli podporené prostredníctvom projektu 

budova 
k dátumu 

začatia aktivity 
nie áno 

PO361 - Počet projektov zameraných 
na verejné správy alebo sociálne 
služby na vnútroštátnej , regionálnej 
a miestnej úrovni 

Počet projektov, ktoré prijímateľ realizuje v rámci danej 
výzvy 

projekt 
k dátumu 

začatia aktivity 
nie áno 

PO363 - Počet projektov, ktoré úplne 
alebo čiastočne zrealizovali sociálni 
partneri alebo mimovládne 
organizácie 

Počet projektov, do realizácie ktorých sa úplne alebo 
čiastočne zapoja sociálni partneri alebo mimovládne 
organizácie. Za zapojenie sa považuje realizácia časti alebo 
celej aktivity resp. podaktivity  projektu bez ohľadu na 
formu realizácie (verejné obstarávanie, priame zadanie 
atď.)  

projekt 
k dátumu 

začatia aktivity 
nie áno 

PO360 – Počet programov 
zameraných na zvýšenie finančnej 
gramotnosti obyvateľov MRK 

Súčet počtu programov na zvýšenie finančnej gramotnosti 
osôb MRK, ktoré sa realizovali v komunitných centrách 
v rámci projektu 

program 
k dátumu 
ukončenia 

aktivity 
nie nie 

 


