
Príloha č. 3 k výzve INTERREG V-A SK-AT/2016/01 

Zoznam merateľných ukazovateľov (vrátane relevancie k HP) v rámci Prioritnej osi 1 pre program spolupráce Interreg V-A SK-AT 

Prioritná os 1 - Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu 

1 

 

 

 

 

Investičná priorita 1b 

Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami 
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, 
prenosu technológií, sociálnej  inovácie,  ekologických  inovácií,  aplikácií  verejných  služieb,  stimulácie  dopytu,  
vytvárania  sietí,  zoskupení  a otvorenej  inovácie  prostredníctvom  inteligentnej  špecializácie  za  podpory  
technologického  a  aplikovaného  výskumu, pilotných  projektov,  opatrení  skorého  overovania  výrobkov,  rozšírených  
výrobných  kapacít,  prvej  výroby,  najmä  v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný 
účel 

Špecifický cieľ 1.1 
Posilnenie  spolupráce  kľúčových  aktérov  v  regionálnom  inovačnom  systéme  s  cieľom  zlepšenia  prenosu  poznatkov, 
budovania kapacít a spoločných rámcov, spoločných výskumných a inovačných činností a spoločných výskumných zariadení 

Názov ukazovateľa Definícia ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 
rizika 

Relevancia k HP 

Počet organizácií/subjektov, 

ktoré sa podieľajú na spolupráci 

súvisiacej s inováciami (P) 

Počet organizácií/subjektov, ktoré 
sa podieľajú na spolupráci 
súvisiacej s inováciami (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 
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Počet nových výskumných 

pracovníkov v podporovaných 

subjektoch/podnikoch 

Hrubé   nové   pracovné   miesta   
(ktoré   predtým neexistovali), ktoré 
budú priamo vykonávať VaV činnosti,  
v ekvivalentoch plných pracovných 
úväzkov. Miesto musí vzniknúť  
v dôsledku vykonania alebo dokončenia 
projektu, byť obsadené (voľné miesta  
sa nepočítajú) a zvýšiť celkový počet 
výskumných pracovných miest  
v organizácii. Podporní  zamestnanci  
pre  VaV  (t.j.  pracovníci, ktorí sa 
priamo nezúčastňujú na VaV 
činnostiach) sa nepočítajú. 
Vytvorenie    úradníckeho    miesta     
sa    nepočíta, ak priamo neprispieva  
k zvýšeniu celkového počtu 
výskumných miest v organizácii. 
Ekvivalenty plných pracovných 
úväzkov: Pracovné miesta môžu byť  
na plný pracovný alebo čiastočný 
úväzok  alebo  sezónne.  Sezónne  
pracovné  miesta a pracovné miesta  
na čiastočný úväzok sa prevedú  
na FTE  pomocou metodiky ŠÚ SR.   
V oblasti VaV sú pracovné miesta 
zvyčajne vytvorené na kratší čas 
(„podpora  projektu“).  Pracovné  
miesta  vytvorené pre rôzne projekty 
sa spočítajú (pod podmienkou, že  
všetky  projekty  dostávajú  podporu),  
pričom sa to nepovažuje za viacnásobné 
započítanie. 

FTE 

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 schém spoločného vzdelávania 

vo vzťahu k  výskumu a inováciám 

(P) 

Počet účastníkov zapojených do schém 
spoločného vzdelávania vo vzťahu  
k  výskumu a inováciám (P) 

počet 

Splnenie cieľovej 

hodnoty  

(meranie hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, najneskôr  
ku koncu realizácie 

aktivít projektu. 

N/A Udržateľný rozvoj 

Počet vybudovaných výskumných 
zariadení (P) 

Počet vybudovaných výskumných 

zariadení (P) 
počet 

Splnenie cieľovej 

hodnoty  

(meranie hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, najneskôr  

ku koncu realizácie 

aktivít projektu. 

N/A Udržateľný rozvoj 
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Počet spoločne vyvinutých 

hlavných produktov a služieb 

týkajúcich sa výskumu 
a inovácií(P) 

Počet spoločne vyvinutých 

hlavných produktov a služieb 

týkajúcich sa výskumu  

a inovácií(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 
výskumných inštitúcií 

zúčastňujúcich sa na 

cezhraničných, medzinárodných 

alebo medziregionálnych 

výskumných projektoch 

Počet výskumných inštitúcií 

zúčastňujúcich sa na cezhraničných, 

medzinárodných  

alebo medziregionálnych výskumných 

projektoch. Výskumná inštitúcia: 

organizácia, ktorej hlavnou činnosťou 

je VaV. Ak má zúčastňujúca sa 

organizácia zložky, ktoré pôsobia  

na rôznych miestach, mala by sa  

pri posudzovaní cezhraničnosti 

projektu zohľadniť lokalita 

zúčastňujúcej sa zložky 

(zúčastňujúcich sa zložiek). Jedna 

alebo viacero spolupracujúcich strán 

môže dostať podporu, ale poskytnutie 

podpory musí byť podmienené 

spoluprácou. Spolupráca môže byť 

nová alebo už existujúca. Spolupráca 

musí trvať minimálne počas doby 

trvania projektu. Spolupráca môže byť 

založená buď na spolupráci na 

operáciách, alebo na spolupráci 

účastníkov. 

počet 

Splnenie cieľovej 

hodnoty  

(meranie hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, najneskôr  

ku koncu realizácie 

aktivít projektu. 

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

4 

 

 

 
 

Špecifický cieľ 1.2 
Zlepšenie  kapacity  cezhraničného  vzdelávacieho  systému  s  cieľom  poskytnutia  vedomostí  a  znalostí  ľudských  zdrojov 
požadovaných regionálnym inovačným systémom 

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 

a odborného vzdelávania 

Účastníci, ktorí sa zúčastnili aktivít  
v rámci uvedenej  investičnej  
priority/špecifického  cieľa ako 
školenia/ tréningy, 
konferencie

1
/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 

vzťahujúcich sa na  vzdelávanie, 

školenie a schémy celoživotného 

vzdelávania(P) 

Počet  spoločne  vyvinutých  hlavných  

produktov a služieb vzťahujúcich sa  

na  vzdelávanie, školenie a schémy 

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

5 

 

 

Počet inštitúcií priamo zapojených 
do spolupráce zameranej  

na zlepšenie kvality 

vzdelávania, školenia a schém 

celoživotného vzdelávania(P) 

Počet inštitúcií priamo zapojených  

do spolupráce zameranej na zlepšenie 

kvality vzdelávania, školenia a schém 

celoživotného vzdelávania(P) 

počet 

Splnenie cieľovej 

hodnoty  

(meranie hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, najneskôr  

ku koncu realizácie 

aktivít projektu. 

N/A N/A 

 


