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  Príloha č. 3 výzvy  

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov 
 
 

Typ aktivity – Podpora programov prestupného bývania/sociálneho nájomného bývania v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov MRK (výstavba 
a rekonštrukcia obydlí)  

Povinné merateľné ukazovatele Definícia povinného merateľného ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Typ 
závislosti 

Príznak 
rizika 

Relevancia k HP 

HP UR 
HP 

RMŽ a 
ND 

P0105 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových 
plynov pri renovovaných budovách1 

Množstvo primárnej energie, ktorú sa podarí ušetriť 
pomocou rekonštrukcie budov. Ukazovateľ sa vypočíta 
ako rozdiel množstva skleníkových plynov vychádzajúcich 
z energetického certifikátu renovovanej budovy vydaného 
pred a po rekonštrukcii budovy. 

t ekviv. CO2 

počas realizácie 
projektu, najneskôr 
ku koncu realizácie 

aktivít projektu 

súčet 
Bez 

príznaku 
áno nie 

P0240 Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili 
podmienky bývania prostredníctvom programov 
svojpomocnej výstavby obydlí/prestupného bývania2 

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky 
bývania cez programy svojpomocnej výstavby 
obydlí/prestupného bývania realizované v rámci projektu 

osoby 

počas realizácie 
projektu, najneskôr 
ku koncu realizácie 

aktivít projektu 

súčet 
S 

príznakom 
nie áno 

P03723 Počet renovovaných domácností so zlepšenou 
klasifikáciou podľa spotreby energie 

Počet domácností, ktoré boli v dôsledku realizácie 
projektu zaradené do zlepšenej energetickej triedy. Za 
domácnosť sa považuje bytová jednotka (dom, byt).  

domácnosti 

počas realizácie 
projektu, najneskôr 
ku koncu realizácie 

aktivít projektu 

súčet 
Bez 

príznaku 
áno nie 

P08954 Počet novovybudovaných bytových jednotiek 
pre MRK na zabezpečenie nájomného bývania  

Počet novovybudovaných bytových jednotiek pre MRK na 
zabezpečenie nájomného bývania s prvkami prestupného 
bývania, ktoré vznikli v dôsledku realizácie projektu 

bytová 
jednotka 

počas realizácie 
projektu, najneskôr 
ku koncu realizácie 

aktivít projektu 

súčet 
Bez 

príznaku 
áno áno 

 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ďalej len „MU“) 
definovaných v tejto prílohe. Žiadateľ je povinný v ŽoNFP uviesť všetky MU uvedené k príslušnej hlavnej aktivite. 

Žiadateľ je povinný k hlavnej aktivite projektu priradiť všetky MU definované ako povinné k danej hlavnej aktivite v zmysle prílohy výzvy. Merateľný ukazovateľ predstavuje 
kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou aktivity za požadované výdavky dosiahne.  

                                                           
1 Ukazovateľ je povinný iba pre projekty zamerané na rekonštrukciu obydlí. V prípade, že žiadateľ realizuje výstavbu obydlí uvedie v P0105 cieľovú hodnotu „0“. 
2 Do počtu sa započítavajú iba tí obyvatelia MRK, ktorí v čase ukončenia projektu bývajú v novopostavených/zrekonštruovaných bytových jednotkách a/alebo majú v čase ukončenia projektu platnú nájomnú zmluvu (sú uvedení v nájomnej zmluve 
ako osoby žijúce v domácnosti) na bývanie v novopostavených/zrekonštruovaných bytových jednotkách  
3 Do počtu sa započítavajú iba tie domácnosti/bytové jednotky, ktoré existovali ako bytové jednotky pred začiatkom realizácie projektu, ktoré sú vyčlenené pre osoby MRK a ktorým sa rekonštrukciou zlepšila ich klasifikácia podľa spotreby energie.  
Ak nie sú splnené všetky tri podmienky, žiadateľ uvedie cieľovú hodnotu „0“. 
4 Do počtu sa započítavajú všetky novovybudované bytové jednotky, ktoré sú vyčlenené pre osoby MRK, ktoré vznikli výstavbou novej bytovej budovy na nájomné bývanie a/alebo ktoré vznikli prístavbou/nadstavbou  k existujúcej bytovej budove 
a/alebo ktoré vznikli rekonštrukciou iného objektu a/alebo ktoré vznikli rekonštrukciou existujúcich bytových jednotiek avšak rekonštrukciou sa nezlepšila ich klasifikácia podľa spotreby energie 
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Žiadateľ je povinný uviesť ako cieľovú hodnotu MU kladné číslo väčšie ako nula, ak v poznámke pod čiarou k danému MÚ nie je definované inak.  

SO v spolupráci s gestormi HP identifikoval projektové MÚ s relevanciou k napĺňaniu jednotlivých HP v rámci  predmetného špecifického cieľa. Po zvolení projektového 
merateľného ukazovateľa v časti 10.1 ŽoNFP sa automaticky vyplní relevancia k HP v časti 10.2 ŽoNFP. 

Vybrané projektové MU budú sledované počas celej realizácie projektu. Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov budú premietnuté do Zmluvy o NFP/rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP a sú pre úspešného žiadateľa záväzné.    

Projektové merateľné ukazovatele sú  počas implementácie projektu záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá 
nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti ako aj mechanizmus povinného vrátenia  príspevku alebo jeho časti, ktoré  je spojené so vznikom podstatnej zmeny 
pri prekročení miery odchýlky, je určená v Zmluve o poskytnutí NFP a v Príručke pre Prijímateľa v jej platnej verzii. 

 


