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Text OP KaHR podliehajúci revízii
(doplnený text, resp. pôvodný a nový text)

1. Kapitola 4.4 Indikátory, Tabuľka: Ukazovatele na úrovni globálneho cieľa OP
KaHR, pôvodná tabuľka sa nahrádza novou
Pôvodné znenie

Názov ukazovateľa

Typ
ukazovateľa

Merná
jednotka

Počet novovytvorených
pracovných miest

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
mužmi

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
ženami

výsledok/core

počet

Počet vytvorených pracovných
miest pre znevýhodnené skupiny
v dôsledku realizácie projektu

výsledok/core

počet

Počet podporených projektov

Špecifikácia
ukazovateľa
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
Počet podporených a riadne
ukončených projektov vrátane
projektov MSP podporených
prostredníctvom iniciatívy
Jeremie a národných projektov,
okrem prioritnej osi 4
Počet podporených a riadne
ukončených projektov v MSP v
rámci všetkých prioritných osí a
iniciatívy Jeremie a národných
projektov

Východisková hodnota

Cieľová
hodnota

Zdroj

Rok

Hodnota

SR 2015

2007

0

14 200

ITMS

2007

0

9 820

ITMS

2007

0

4 380

ITMS

2007

0

180

ITMS

2007

0

2 110

ITMS

2007

0

1 790

ITMS

výstup

počet

Počet podporených projektov na
pomoc malým a stredným
podnikom

výstup/core

počet

Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

11 860

ITMS

Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (muži)

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

8 485

ITMS

Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (ženy)

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

3 375

ITMS

mil. EUR

Investície prijímateľov z
podnikateľského sektora do
podporených projektov a
následné investície nájomcov v
priemyselných parkoch

2007

0

400

ITMS

Súkromné investície do
realizovaných projektov

výsledok/core
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Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu pridanej hodnoty
všetkých podporených
podnikov, ktoré dali relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007
Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu tržieb všetkých
podporených podnikov, ktoré
predložili relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007
Vypočíta sa ako súčet
absolútnych prírastkov kapacít
pre výrobu energie
z obnoviteľných zdrojov
všetkých relevantných
podporených podnikov
Počet projektov podporujúcich
obchod, podnikanie a nové
technológie v rámci prioritnej
osi 1 a opatrenia 2.1 vrátane
projektov MSP podporených
prostredníctvom národných
projektov

Nárast pridanej hodnoty v
podporených podnikoch

dopad

%

Nárast tržieb

dopad

%

Prírastok kapacity pre výrobu
energie z obnoviteľných zdrojov

výsledok/core

MW

Počet projektov podporujúcich
obchod, podnikanie a nové
technológie

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest cielene pre
MRK

výsledok/core

počet

Celkový počet novovytvorených
pracovných miest pre MRK

Typ
ukazovateľa

Merná
jednotka

Špecifikácia
ukazovateľa

2007

100

105,8

ITMS

2007

100

109,6

ITMS

2007

0

75

ITMS

2007

0

1 485

ITMS

2007

0

100

ITMS

Cieľová
hodnota

Zdroj

Nové znenie

Názov ukazovateľa

Počet novovytvorených
pracovných miest

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
mužmi

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
ženami

výsledok/core

počet

Počet vytvorených pracovných
miest pre znevýhodnené skupiny
v dôsledku realizácie projektu

výsledok/core

počet

Počet podporených projektov

Počet podporených projektov na
pomoc malým a stredným
podnikom

výstup

počet

výstup/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
Počet podporených a riadne
ukončených projektov vrátane
projektov MSP podporených
prostredníctvom iniciatívy
Jeremie a národných projektov,
okrem prioritnej osi 4
Počet podporených a riadne
ukončených projektov v MSP v
rámci všetkých prioritných osí a
iniciatívy Jeremie a národných
projektov

Východisková hodnota
Rok

Hodnota

SR 2015

2007

0

13 885

ITMS

2007

0

9 670

ITMS

2007

0

4 215

ITMS

2007

0

171

ITMS

2007

0

2 110

ITMS

2007

0

1 760

ITMS
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Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

11 545

ITMS

Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (muži)

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

8 335

ITMS

Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (ženy)

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

3 210

ITMS

mil. EUR

Investície prijímateľov z
podnikateľského sektora do
podporených projektov a
následné investície nájomcov v
priemyselných parkoch

2007

0

393

ITMS

2007

100

105,8

ITMS

2007

100

109,6

ITMS

2007

0

75

ITMS

2007

0

1 485

ITMS

2007

0

100

ITMS

Súkromné investície do
realizovaných projektov

výsledok/core

Nárast pridanej hodnoty v
podporených podnikoch

dopad

%

Nárast tržieb

dopad

%

Prírastok kapacity pre výrobu
energie z obnoviteľných zdrojov

výsledok/core

MW

Počet projektov podporujúcich
obchod, podnikanie a nové
technológie

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest cielene pre
MRK

výsledok/core

počet

Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu pridanej hodnoty
všetkých podporených
podnikov, ktoré dali relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007
Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu tržieb všetkých
podporených podnikov, ktoré
predložili relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007
Vypočíta sa ako súčet
absolútnych prírastkov kapacít
pre výrobu energie
z obnoviteľných zdrojov
všetkých relevantných
podporených podnikov
Počet projektov podporujúcich
obchod, podnikanie a nové
technológie v rámci prioritnej
osi 1 a opatrenia 2.1 vrátane
projektov MSP podporených
prostredníctvom národných
projektov
Celkový počet novovytvorených
pracovných miest pre MRK

2. Kapitola 4.4 Indikátory, Tabuľka: Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 2 Energetika
OP KaHR, sa mení hodnoty merateľných ukazovateľov „Počet podporených
projektov“ a „Úspory energie získané realizáciou podporených projektov“
Pôvodná hodnota merateľného ukazovateľa „Počet podporených projektov“: 400
Nová hodnota: 430
Pôvodná hodnota merateľného ukazovateľa „Úspory energie získané realizáciou podporených
projektov“: 1 800
Nová hodnota: 1 950
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3. Kapitola 4.4 Indikátory, Tabuľka: Ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 3 Cestovný
ruch OP KaHR, pôvodná tabuľka sa nahrádza novou
Pôvodné znenie

Názov ukazovateľa

Typ
ukazovateľa

Merná
jednotka

Počet novovytvorených
pracovných miest

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
mužmi

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
ženami

výsledok/core

počet

Počet vytvorených pracovných
miest pre znevýhodnené skupiny
v dôsledku realizácie projektu

výsledok/core

počet

Špecifikácia ukazovateľa
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
Počet podporených a riadne
ukončených projektov vrátane
projektov MSP podporených
prostredníctvom národných
projektov
Počet podporených a riadne
ukončených projektov v MSP v
rámci opatrenia 3.1 vrátane MSP
podporených prostredníctvom
národných projektov

Východisková hodnota

Cieľová
hodnota

Zdroj

Rok

Hodnota

SR 2015

2007

0

3 935

ITMS

2007

0

1 880

ITMS

2007

0

2 055

ITMS

2007

0

59

ITMS

2007

0

320

ITMS

2007

0

320

ITMS

Počet podporených projektov

výstup/core

počet

Počet podporených projektov na
pomoc malým a stredným
podnikom

výstup/core

počet

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

3 935

ITMS

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

1 880

ITMS

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

2 055

ITMS

výsledok/core

mil. EUR

2007

0

85

ITMS

Nárast pridanej hodnoty v
podporených podnikoch

dopad

%

2007

100

105,8

ITMS

Nárast tržieb

dopad

%

2007

100

109,6

ITMS

Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov
Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (muži)
Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (ženy)
Súkromné investície do
realizovaných projektov

Investície prijímateľov z
podnikateľského sektora do
podporených projektov
Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu pridanej hodnoty
všetkých podporených
podnikov, ktoré dali relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007
Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu tržieb všetkých
podporených podnikov, ktoré
predložili relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007

5

Nové znenie

Názov ukazovateľa

Typ
ukazovateľa

Merná
jednotka

Počet novovytvorených
pracovných miest

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
mužmi

výsledok/core

počet

Počet novovytvorených
pracovných miest obsadených
ženami

výsledok/core

počet

Počet vytvorených pracovných
miest pre znevýhodnené skupiny
v dôsledku realizácie projektu

výsledok/core

počet

Špecifikácia ukazovateľa
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
vrátane pracovných miest
vytvorených v MSP,
podporených prostredníctvom
národných projektov
Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta na plný úväzok
Počet podporených a riadne
ukončených projektov vrátane
projektov MSP podporených
prostredníctvom národných
projektov
Počet podporených a riadne
ukončených projektov v MSP v
rámci opatrenia 3.1 vrátane MSP
podporených prostredníctvom
národných projektov

Východisková hodnota

Cieľová
hodnota

Zdroj

Rok

Hodnota

SR 2015

2007

0

3 620

ITMS

2007

0

1 730

ITMS

2007

0

1 890

ITMS

2007

0

50

ITMS

2007

0

290

ITMS

2007

0

290

ITMS

Počet podporených projektov

výstup/core

počet

Počet podporených projektov na
pomoc malým a stredným
podnikom

výstup/core

počet

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

3 620

ITMS

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

1 730

ITMS

výsledok/core

počet

Novovytvorené a obsadené
pracovné miesta v MSP na plný
úväzok

2007

0

1 890

ITMS

výsledok/core

mil. EUR

2007

0

78

ITMS

Nárast pridanej hodnoty v
podporených podnikoch

dopad

%

2007

100

105,8

ITMS

Nárast tržieb

dopad

%

2007

100

109,6

ITMS

Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov
Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (muži)
Počet vytvorených nových
pracovných miest v MSP v
dôsledku realizácie podporených
projektov (ženy)
Súkromné investície do
realizovaných projektov

Investície prijímateľov z
podnikateľského sektora do
podporených projektov
Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu pridanej hodnoty
všetkých podporených podnikov,
ktoré dali relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007
Vypočíta sa ako relatívna
hodnota súčtu tržieb všetkých
podporených podnikov, ktoré
predložili relevantnú
monitorovaciu správu
v príslušnom roku voči hodnote,
ktorú tieto podniky uviedli za
rok 2007
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4. Kapitola 8.2 Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa prioritných osí
a zdrojov financovania, pôvodná tabuľka sa nahrádza novou
Pôvodné znenie

Prioritná os č. 1 Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
Fond: ERDF
Prioritná os č. 2 Energetika
Fond: ERDF
Prioritná os č. 3 Cestovný ruch
Fond: ERDF
Prioritná os č. 4 Technická pomoc
Fond. ERDF
Celkom

Orientačné rozdelenie
národných zdrojov
Celkom
(e) = (a)+(b)

Miera
spolufinan
covania
(f)=
(a)/(e)

0

668 020 440

31 931 718

0

33 384 706

33 384 706

30 306 225

5 348 158

968 250 000

170 867 648

EÚ
zdroje
(a)

Národné
zdroje
(b)= (c)+ (d)

567 817 374

Národné
verejné zdroje
(c)

Súkromné
zdroje *
(d)

100 203 066

100 203 066

180 946 401

31 931 718

189 180 000

Pre informáciu
EIB
príspevok

Iné
zdroje

85,00 %

0

0

212 878 119

85,00 %

0

0

0

222 564 706

85,00 %

0

0

5 348 158

0

35 654 383

85,00 %

0

0

170 867 648

0

1 139 117 648

85,00 %

0

0

Celkom
(e) = (a)+(b)

Miera
spolufinan
covania
(f)=
(a)/(e)

Nové znenie

Prioritná os č. 1 Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
Fond: ERDF
Prioritná os č. 2 Energetika
Fond: ERDF
Prioritná os č. 3 Cestovný ruch
Fond: ERDF
Prioritná os č. 4 Technická pomoc
Fond. ERDF
Celkom

EÚ
zdroje
(a)

Národné
zdroje
(b)= (c)+ (d)

567 817 374

Orientačné rozdelenie
národných zdrojov
Národné
verejné zdroje
(c)

Súkromné
zdroje *
(d)

100 203 066

100 203 066

0

668 020 440

195 946 401

34 578 777

34 578 777

0

174 180 000

30 737 647

33 384 706

30 306 225

5 348 158

968 250 000

170 867 648

Pre informáciu
EIB
príspevok

Iné
zdroje

85,00 %

0

0

230 525 178

85,00 %

0

0

0

204 917 647

85,00 %

0

0

5 348 158

0

35 654 383

85,00 %

0

0

170 867 648

0

1 139 117 648

85,00 %

0

0

7

