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Investičná priorita 6 c Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 

Špecifický cieľ 2.1 
Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje 

ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie 

Názov ukazovateľa Definícia ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 

rizika 

Relevancia k 

HP 

Počet organizácií/subjektov, ktoré sa 

podieľajú na rozvoji kultúrneho a 

prírodného dedičstva (P) 

Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji 

kultúrneho a prírodného dedičstva (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 vzťahujúcich sa 

na rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva (P) 

Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb 

vzťahujúcich sa na rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (P) počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A N/A 

Počet účastníkov zapojených do 

spoločných školiacich schém (P) 

Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém 

(P) 
počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

N/A 
Rovnosť mužov 

a žien a 

nediskriminácia 
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hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

Nárast v očakávanom počte návštev 

podporovaných lokalít kultúrneho a 

prírodného dedičstva a atrakcií 

Ex ante odhadnutý nárast počtu návštev na území v roku 

nasledujúcom po dokončení projektu. Platí pre zlepšenia území, 

ktorých cieľom je prilákať a prijať návštevníkov pre udržateľný 

cestovný ruch. Patria sem územia s alebo bez predchádzajúcich 

činností cestovného ruchu (napr. prírodné parky alebo budovy 

premenené na múzeum).  

Jeden návštevník môže navštíviť miesto viackrát; pri skupine 

návštevníkov sa započíta toľko návštev, koľko má skupina 

členov. 

počet 

návštev / rok  

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A N/A 



Príloha č. 3 k výzve INTERREG V-A SK-AT/2016/02 
 

Zoznam merateľných ukazovateľov (vrátane relevancie k HP) v rámci Prioritnej osi 2 pre program spolupráce Interreg V-A SK-AT 

 

Prioritná os 2 – Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity 

 

3 
 

Investičná priorita 6 d 
Ochrana a obnova biologickej diverzity pôdy a podpora ekosystémových služieb vrátane prostredníctvom siete Natura 2000 a 

zelených infraštruktúr 

Špecifický cieľ 2.2 
Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity 

a prispievanie k stabilite ekosystémov 

Názov ukazovateľa Definícia ukazovateľa 
Merná 

jednotka 
Čas plnenia 

Príznak 

rizika 
Relevancia  

k HP 

Počet organizácií/subjektov,  

ktoré sa podieľajú na rozvoji 

zelených infraštruktúr (P) 

Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú  

na rozvoji zelených infraštruktúr (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 týkajúcich sa 

ekologických sietí a zelených 

infraštruktúr (P)  

Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov  

a služieb týkajúcich sa ekologických sietí  

a zelených infraštruktúr (P) 

 

počet 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A N/A 
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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 

Plocha biotopov podporených 

s cieľom dosiahnuť lepší stav  

ich ochrany  

Celková plocha obnovených alebo vytvorených území 

zameraných na zlepšenie stavu ochrany ohrozených druhov 

prostredníctvom zrealizovaných projektov. Ide o projekty 

realizované v územiach NATURA 2000, ako aj mimo nich, 

ktoré umožnia zlepšenie stavu ochrany cieľových druhov, 

biotopov alebo ekosystémov pre zachovanie biodiverzity  

a ekosystémových služieb. 

ha 

Splnenie 

cieľovej hodnoty 

(meranie 

hodnoty)  

má nastať  

počas realizácie 

projektu, 

najneskôr  

ku koncu 

realizácie aktivít 

projektu. 

N/A Udržateľný 

rozvoj 


