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Zoznam merateľných ukazovateľov (vrátane relevancie k HP) v rámci Prioritnej osi 4 pre program spolupráce Interreg V-A SK-AT 

 

Prioritná os 4 – Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce 

1 

 

 

Investičná priorita 11b Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (EÚS – cezhraničná) 

Špecifický cieľ 4.1 
Posilnenie inštitucionálnej spolupráce v cezhraničnom území prostredníctvom mobilizácie partnerov a vytvorenia kapacít na 

plánovanie a konanie v rámci viacúrovňového riadenia 

Názov ukazovateľa Definícia ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 

rizika 

Relevancia k 

HP 

Počet organizácií/subjektov,  

ktoré sa podieľajú na spolupráci 

medzi inštitúciami (P) 

Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú  

na spolupráci medzi inštitúciami (P) 
počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A N/A 

Počet spoločne vyvinutých 

hlavných produktov a služieb 

súvisiacich  

so spoluprácou medzi inštitúciami, 

integrovanými rámcami a nástrojmi 

plánovania (P) 

Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov  

a služieb súvisiacich so spoluprácou medzi 

inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi 

plánovania (P) 

počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A 

Udržateľný 

rozvoj, Rovnosť 

mužov a žien  

a 

nediskriminácia 
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Počet účastníkov zapojených  

do spoločných školiacich schém (P) 

Počet účastníkov zapojených do spoločných 

školiacich schém (P) 
počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A 

Rovnosť mužov 

a žien  

a 

nediskriminácia 



 Príloha č. 3 k výzve INTERREG V-A SK-AT/2016/04 
 

Zoznam merateľných ukazovateľov (vrátane relevancie k HP) v rámci Prioritnej osi 4 pre program spolupráce Interreg V-A SK-AT 

 

Prioritná os 4 – Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce 

3 

 

                                                 
1 V rámci daného ukazovateľa sa sleduje počet účastníkov na konferenciách len v prípade ak v rámci konferencie sa uskutoční edukačné cvičenie/tréning. 

Špecifický cieľ 4.2 
Posilnenie prepojení medzi inštitúciami zabezpečujúcimi predškolské a školské vzdelanie (škôlky a základné školy) s 

cieľom spoločného rozvoja a implementácie vzdelávacích programov 

Názov ukazovateľa Definícia ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 

rizika 

Relevancia k 

HP 

Počet účastníkov  cezhraničných 

programov spoločného vzdelávania  

a odbornej prípravy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, 

možností vzdelávania a vyššieho 

odborného vzdelávania 

Účastníci, ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci 

uvedenej investičnej priority/špecifického cieľa 

ako školenia/tréningy, konferencie1/semináre, 

stáže/prax u potenciálnych zamestnávateľov, 

výmenné stáže a pobyty, stretnutia 

zainteresovaných osôb k vzájomnej výmene 

skúseností  a získaných poznatkov.   

Sčítanie údajov získaných z monitorovacích 

správ prijímateľov. 

počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A 

Rovnosť mužov 

a žien  

a 

nediskriminácia 

Počet spoločne vyvinutých 

hlavných produktov a služieb 

týkajúcich sa predškolského 

a školského vzdelávania 

Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov  

a služieb týkajúcich sa predškolského a 

školského vzdelávania 

počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A 
Udržateľný 

rozvoj 



 Príloha č. 3 k výzve INTERREG V-A SK-AT/2016/04 
 

Zoznam merateľných ukazovateľov (vrátane relevancie k HP) v rámci Prioritnej osi 4 pre program spolupráce Interreg V-A SK-AT 

 

Prioritná os 4 – Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce 

4 

 

 

 

Počet vzdelávacích inštitúcií 

priamo zapojených do spolupráce 

zameranej  na predškolské a 

školské vzdelávanie 

Počet vzdelávacích inštitúcií priamo zapojených  

do spolupráce zameranej  na predškolské a 

školské vzdelávanie 

počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A N/A 


