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Súlad s Programom Interreg 

Dokumenty k výzve pre malé projekty majú byť v súlade s intervenčnou 

logikou Programu: 

Prioritná os  
Špecifický 

cieľ  

Špecifický 
programový 

indikátor 
výsledku 

Špecifický 
programový 

indikátor 
výstupu 

Špecifický 
projektový 

indikátor výstupu 



Realizácia cieľov projektu a postup realizácie projektových aktivít je monitorovaný 

prostredníctvom indikátorov výstupu a výsledku.  

• vyjadrujú dopad Programu na programové územie. 

Ukazovatele výsledku 

• vyjadrujú priamy, materiálny efekt realizácie projektu, ktorý je meraný 
konkrétnymi veličinami, napr.: počet kilometrov trás, počet 
propagačných kampaní, počet účastníkov miestnych iniciatív. 

• Keďže ukazovatele výstupu sú definované na úrovni prijímateľa, ich 
plnenie sa monitoruje na úrovni prijímateľa. 

Ukazovatele výstupu 



Špecifický programový indikátor výsledku 

  Prioritná os (PO) ID Názov indikátora 
Cieľová hodnota 

v r. 2023 

PO 1 R110 Celkový počet návštevníkov v regióne 7 800 000 

Hodnoty špecifických programových indikátorov výsledkov sú určené na úrovni Programu 

a slúžia na sledovanie dosahovania špecifických cieľov Programu.  

 

Prioritná os (PO) ID Názov indikátora 
Cieľová hodnota 

v r. 2023 

PO 4 R410 Úroveň cezhraničnej spolupráce  4,1 



Špecifické programové a projektové indikátory výstupu  
 

Projekt musí prispievať k splneniu minimálne jedného špecifického programového 
indikátora výstupu a minimálne jedného špecifického projektového indikátora výstupu. 
 
Splnenie indikátorov je monitorované v Záverečnej správe malého projektu.  
 
Hodnoty indikátorov ako súčasti schválenej žiadosti o poskytnutie finančného 
príspevku, ktorá tvorí prílohu k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, sú 
záväzné, ktoré po ukončení projektu musia byť uvedené aj v záverečnej správe a v 
následnej monitorovacej správe.  
 
Splnenie indikátorov sa overí na základe dokumentov potvrdzujúcich ich plnenie 
(napr. novinový článok, prezenčná listina, fotodokumentácia, video, zoznam 
účastníkov - ženy v zozname účastníkov označené napr. fixkou, atď.) v 
skenovanej verzii na elektronickom dátovom nosiči.  
 
 
 



PO1 - Špecifické programové indikátory výstupu 
 Indikátor CO09  Zvýšenie počtu návštev na podporovaných miestach kultúrneho a národného dedičstva a atrakcií 

Merná jednotka Počet návštev za rok  

Definícia indikátora Predbežne odhadnuté zvýšenie počtu návštev na mieste v roku nasledujúcom po ukončení projektu. Platné pre zlepšenie miest, ktorých cieľom je 

prilákať a prijať návštevníkov pre trvalo udržateľný cestovný ruch. Zahŕňa miesta turistických aktivít (napr. prírodné parky alebo budovy premenené 

na múzeum).  

Správa Správa o metóde výpočtu konečnej hodnoty. Navrhované metódy na určenie počtu návštev sú napríklad historické údaje, odhad založený 

na populácii spádovej oblasti, odhad založený na cieľových skupinách, prieskumy, dotazníky. Kombinácia rôznych prístupov je možná. 

Jeden návštevník môže urobiť viac návštev; skupina návštevníkov predstavuje taký počet návštev aký je počet členov skupiny.  

Podporný dokument nie je relevantné 

Indikátor CO23 Plocha podporovaných biotopov na dosiahnutie lepšieho stavu ochrany 

Merná jednotka hektár 

Definícia indikátora Povrch obnovených alebo vytvorených oblastí zameraných na zlepšenie ochrany ohrozených druhov. Operácie môžu byť vykonané v rámci alebo 

mimo území Natura 2000, schopných zlepšiť stav ochrany cieľových druhov, biotopov alebo ekosystémov pre biodiverzitu a poskytovanie 

ekosystémových služieb. Územia, ktoré opakovane získajú podporu sa započítavajú iba raz. 

Správa Správa o skutočnej hodnote indikátora po zlepšení stavu ochrany v danej oblasti. Oblasti, ktoré dostávajú podporu opakovane, sa počítajú iba raz. 

Zároveň správa o počte činností súvisiacich s indikátorom. 

Podporný dokument Mapa stránky danej oblasti a schválený technický preberací protokol 

Indikátor O11 Dĺžka zrekonštruovaných a novo vybudovaných "zelených ciest" 

Merná jednotka km 

Definícia indikátora „Zelená cesta” je lineárny otvorený priestor vytvorený buď pozdĺž prírodného koridoru, ako napr. rieka, údolie alebo hrebeň alebo cez územie pozdĺž 

železnice konvertovanej na rekreačné využitie, kanála, vyhliadkovej cesty alebo inej cesty. Je to akýkoľvek chodník pre chodcov, jazdecký alebo 

cyklistický chodník; alebo otvorené prepojenie spájajúce parky, prírodné rezervácie, voľne žijúce biotopy, kultúrne prvky alebo historické miesta 

navzájom a s obývanými územiami alebo určitým pásom lineárneho parku označeným ako komunikácia alebo zelený pás.  

Správa Správa o skutočnej dĺžke novo vybudovaných "zelených ciest" po výstavbe alebo vývoji danej cesty a správa o počte činností súvisiacich s 

indikátorom.  

Podporný dokument Mapa stránky danej trasy a fotodokumentácia 



PO4 - Špecifické programové indikátory výstupu 
 Indikátor O411 Počet vytvorených cezhraničných produktov a služieb 

Merná jednotka počet v ks 

Definícia indikátora Počet novo vytvorených cezhraničných služieb a produktov vyvinutých verejnými inštitúciami. 

Správa Správa o počte výrobkov a služieb vyvinutých podľa cieľovej hodnoty a správa o počte činností súvisiacich s indikátorom. 

Podporný dokument nie je relevantné 

Indikátor O413 Počet cezhraničných podujatí 

Merná jednotka počet v ks 

Definícia indikátora Počet cezhraničných podujatí organizovaných verejnými úradmi a ľuďmi v oprávnenom cezhraničnom území alebo s ich účasťou.  

Správa Prijímateľ musí podať správu o skutočnom počte typov podujatí organizovaných partnerom. Podujatia, ktoré spoluorganizuje viac ako jeden 

prijímateľ, sa započítavajú iba raz. Podujatia, na ktorých sa prijímateľ zúčastňuje, ale nie sú organizované prijímateľom, sa nesmú započítavať a 

vykazovať počas plnenia tohto indikátora. 

Podporný dokument Pozvánky, prezenčné listiny a fotodokumentácia 

Indikátor O414 Počet dokumentov publikovaných alebo spracovaných v rámci FMP 

Merná jednotka počet v ks 

Definícia indikátora Počet dokumentov (napr. štúdie, plány, návrhy pre právne nástroje, opis/manual pre IT riešenia a operačné manuály) súvisiace a založené na 

novo vytvorených cezhraničných službách alebo produktoch vyvinutých inštitúciami. 

Správa Správa o skutočnom počte novo vyvinutých typov dokumentov (nie počet vytlačených/distribuovaných kópií). Musí sa uviesť aj názov dokumentu. 

Podporný dokument Elektronická kópia publikovaných alebo spracovaných dokumentov  



PO4 - Špecifické programové indikátory výstupu 
 Indikátor O415 Počet osôb zapojených do spolupráce 

Merná jednotka Osoba 

Definícia indikátora Počet osôb zapojených do cezhraničnej spolupráce vrátane členov projektových tímov, účastníkov podujatí a osôb zapojených do prípravy 

publikovaných dokumentov. 

Správa Správa o skutočnej hodnote ukazovateľa, ktorú je možné vypočítať podľa podporných dokumentov. 

Podporný dokument Prezenčná listina, zoznam zúčastneních (ak relevantné) 

Indikátor O416 Počet žien zapojených do spolupráce 

Merná jednotka Osoba 

Definícia indikátora Počet žien zapojených do cezhraničnej spolupráce vrátane členov projektového tímu, účastníkov podujatí a osôb zapojených do prípravy 

publikovaných dokumentov. 

Správa Správa o skutočnej hodnote ukazovateľa, ktorú je možné vypočítať podľa podporných dokumentov. 

Podporný dokument Prezenčná listina, zoznam zúčastneních (ak relevantné) 

Indikátor O417 Počet účastníkov zo sociálne marginalizovaných skupín, vrátane Rómov 

Merná jednotka Osoba 

Definícia indikátora Počet predstaviteľov marginalizovaných skupín zúčastňujúcich sa na akciách financovaných v rámci Programu. 

Správa Správa o skutočnej odhadovanej hodnote ukazovateľa. V správe musí byť uvedený názov a miesto činnosti/udalosti/iniciatívy. Účastníci, ktorí sa 

viackrát zúčastňujú na podujatiach patriacich pod jedinečnú iniciatívu (napr. školenia), by sa mali započítať iba raz.  

Podporný dokument Pozvánky, prezenčné listiny a fotodokumentácia 



Špecifické projektové indikátory výstupu: 
Indikátor PS01 Vytvorená plocha/kapacita ovplyvnená investíciou 

Merná jednotka m2 

Definícia indikátora Rozvinutý povrch/kapacita dotknutá investíciou. 

Poznámky k výkladu Podkladom pre splnenie indikátora je kópia platného povolenia na užívanie alebo vyhlásenie stavebného dozoru. 

Indikátor PS02 Vytvorená prírodná plocha ovplyvnená investíciou 

Merná jednotka ha 

Definícia indikátora Rozvinutá prírodná plocha dotknutá investíciou. 

Poznámky k výkladu Podkladom pre splnenie indikátora je mapa dotknutého územia. 

Indikátor  PS03 Počet vypracovaných dokumentov (stratégie, osnovy, akčné plány, metodológie, atď.) 

Merná jednotka počet dokumentov v ks  

Definícia indikátora Dokument je výstup obsahujúci informácie v papierovej alebo elektronickej podobe. Výstup je v logickej štruktúre a má informačnú, analytickú 

alebo inú funkciu.  

Indikátor definuje počet dokumentov súvisiacich s implementáciou malých projektov (napr. zápis, zoznam a pod.) a súvisiacich s typom 

oprávnených aktivít (štúdie, analýzy a pod.) 

Poznámky k výkladu Do tohto ukazovateľa sa započítavajú všetky dokumenty, ktoré sú výsledkom projektovej činnosti, t.j. napríklad projektová 

dokumentácia ako zápisy zo stretnutí a pod. Druhým typom dokumentov sú výsledky jednotlivých aktivít, ktorých cieľom je práve 

príprava a publikácia analýz, štúdií, podkladov a pod.   

Indikátor  PS04 Dĺžka cyklistických chodníkov 

Merná jednotka Km 

Definícia ukazovateľa Žiadateľ si vyberie a stanoví cieľovú hodnotu pre tento špecifický projektový indikátor výstupu v tom prípade, ak projektový zámer zahŕňa 

výstavbu/rekonštrukciu cyklistických chodníkov. Indikátor je tiež relevantný  pre tie projekty, ktoré zahŕňajú výlučne inštaláciu cyklistických 

značiek a tabúľ. 

Poznámky k výkladu Ako dôkaz splnenia indikátora slúži kópia platného povolenia na používanie. 



Špecifické projektové indikátory výstupu: 
Indikátor PS05  Počet žien zapojených do projektových aktivít, podujatí 

Merná jednotka počet osôb (žien)  

Definícia ukazovateľa Počet žien, ktoré sa zúčastnia projektových podujatí alebo sú inak zapojené do projektových aktivít. 

Poznámky k výkladu Štatistiky o počte žien zapojených do projektových aktivít a zúčastnených na projektových podujatiach budú dokumentované 

prostredníctvom zoznamov účastníkov. Jedna osoba sa započítava toľkokrát, na koľkých podujatiach, resp. aktivitách sa 

zúčastnila.  

Indikátor PS06 Počet nových pracovných miest 

Merná jednotka Počet v ks 

Definícia ukazovateľa Počet novovytvorených pracovných miest v dôsledku projektu (počas a po implementácii). 

Poznámky k výkladu Novovytvorené pracovné miesta budú dokumentované na základe pracovných zmlúv. 

Indikátor PS07 Počet udržaných pracovných miest 

Merná jednotka Počet v ks  

Definícia ukazovateľa Počet udržaných pracovných miest v dôsledku projektu (počas alebo po implementácii). Udržané pracovné miesta znamenajú udržanie 

existujúcej pozície alebo zabezpečenie rovnakého počtu pozícií v organizácii, ktoré by boli bez projektu zrušené. 

Poznámky k výkladu Udržané pracovné miesta budú dokumentované na základe pracovných zmlúv. 

Indikátor PS09 Počet novej infraštruktúry 

Merná jednotka Počet v ks  

Definícia ukazovateľa Pod novou infraštruktúrou sa rozumie vytvorenie cezhraničnej infraštruktúry ako napr. cyklistický chodník, turistický chodník, most, atď.  

Poznámky k výkladu Za projektové partnerstvo sa realizovaná infraštruktúra počíta len jedenkrát. Realizácia infraštruktúry bude zdokumentovaná 

platným povolením na používanie. 



Špecifické projektové indikátory výstupu: 
Indikátor PS10 Počet vyvinutých systémov a služieb 

Merná jednotka Počet v ks  

Definícia ukazovateľa Informačný systém je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií.  

Služba je akákoľvek služba, ktorá slúži na vzdelávacie, informačné alebo zábavné ciele. 

Poznámky k výkladu Za projektové partnerstvo sa vyvinutý systém, resp. služba počíta len jedenkrát. Za vyvinutý systém, resp. službu sa považuje 

systém, resp. služba otestované cieľovými užívateľmi. Uvedenie ich do prevádzky teda nie je podmienkou.  

Indikátor PS12 Počet zorganizovaných odborných podujatí (konferencia, workshop, seminár, študijný pobyt, výmenný program, atď....okrem 

stretnutí projektového manažmentu)  

Merná jednotka Počet v ks  

Definícia ukazovateľa Podujatie je jednorazová organizovaná činnosť. Odbornosť podujatia je definovaná témou, hosťami a organizátormi, ktorí disponujú 

expertízou v danej oblasti.  

Poznámky k výkladu Do podujatia sa započítavajú všetky aktivity, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia cieľovej skupiny projektu a je organizovaného 

charakteru s určením účelu, miesta a času.   

Indikátor PS13 Počet inštitúcií / organizácií zapojených do odborných podujatí 

Merná jednotka Počet v ks 

Definícia ukazovateľa Inštitúcie / organizácie - subjekty s právnou formou zapojené do prípravy do odborných podujatí. Zapojenie sa definuje prostredníctvom 

spoluorganizovania podujatia – napr. propagáciou podujatia, poskytnutím priestorov, vybavenia alebo zabezpečenia hostí.  

Poznámky k výkladu Počítajú sa inštitúcie / organizácie, ktoré sú oficiálne zapojené do prípravy odborného podujatia.  Ich zapojenie sa deklaruje napr. 

uvedením danej inštitúcie / organizácie v propagačných materiáloch.  



Špecifické projektové indikátory výstupu: 
Indikátor PS14 Počet nových webstránok 

Merná jednotka Počet v ks  

Definícia ukazovateľa Pod webovou stránkou website sa tu rozumie dokument zvyčajne v jazyku HTML/XHTML dostupný pomocou HTTP protokolu, ktorý prenáša 

informácie z webového servera website a zobrazuje stránku v používateľovom webovom prehliadači. 

Poznámky k výkladu Za novú webstránku sa považuje webstránka, ktorá vznikla až po začatí realizácie malého projektu.  

Indikátor PS15  Počet článkov / mediálnych vstupov s cezhraničnou tematikou 

Merná jednotka počet v ks  

Definícia ukazovateľa Články / mediálne vstupy uverejnené prostredníctvom komunikačných kanálov. Za komunikačný kanál sa považuje webstránka, sociálne 

siete, tlačové médiá a pod. Cezhraničná tematika je definovaná témou, ktorá je relevantná pre cieľové skupiny z oprávneného územia na 

slovenskej aj maďarskej strane.  

Poznámky k výkladu Články / mediálne vstupy o malom projekte sa vzhľadom na cezhraničný charakter malých projektov budú spĺňať kritérium 

cezhraničnej tematiky. Akákoľvek tematika relevantná pre oprávnené, resp. aj celé územia na slovenskej i maďarskej strane sa budú 

počítať.  

Indikátor PS16  Počet vypracovaných dokumentov súvisiacich s investíciou (štúdie, analýzy, štúdie uskutočniteľnosti, technické plány, atď.) 

Merná jednotka Počet v ks  

Definícia ukazovateľa Počet nových vypracovaných dokumentov v ks  

Poznámky k výkladu Naplnenie indikátory sa overí na základe kópie dokumentov určených na schválenie. 



FINANČNÁ SPRÁVA PRIJÍMATEĽA MALÉHO PROJEKTU a 
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA MALÉHO PROJEKTU 

Po ukončení projektu v záverečnej správe musia byť uvedené plánované a dosiahnuté  

hodnoty programových a projektových indikátorov výstupov za daný projekt, ako aj 

charasteristika plnenia. V prípade odchýlky od cieľovej hodnoty stanovenej v zmluve, je 

nutné odôvodnenie všetkých rozdielov a odchýlok.  

 

K tabuľke indikátorov je nutné priloženie dokumentov potvrdzujúcich ich realizáciu 

(napr. novinové články, prezenčné listiny, atď.) v skenovanej verzii prostredníctvom 

elektronického pamäťového média.  
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NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA MALÉHO PROJEKTU 

Vedúci prijímateľ malého projektu je povinný predložiť EZÚS Následnú monitorovaciu správu o 

zabezpečení udržiavania výsledkov projektu, v ktorej musí okrem iného uviesť všetky špecifické 

programové a projektové indikátory výstupov, ktoré boli pre daný malý projekt stanovené v 

prílohe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.  

Okrem cieľovej hodnoty sa musí uviesť aj aktuálna hodnota v súlade s momentálnou 

situáciou. V popise plnenia musí byť stručne charakterizované splnenie indikátora a 

činností, ktoré projektové partneri realizovali v záujme udržatelnosti výsledkov.  

Názvy a identifikačné čísla indikátorov vzťahujúcich sa na danú prioritnú os prosím uvádzajte 

v súlade so ZPFP. V prípade potreby prosím doplňte ďalšie riadky v súlade s počtom indikátorov 

určených pre malý projekt v ZPFP.  
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Kontakty 

 

 

+36 301622320    

+421 905 134745 

 

 

RDV ETT 

2800 Tatabánya 

Fő tér 4. 

EZÚS RDV  

929 01 Dunajská Streda 

Biskupa Kondého 4577/18 
EZÚS RDV  

www.rdvegtc-spf.eu 

 info@rdvegtc-spf.eu 



 

 

Ďakujem za pozornosť! 

Európsky fond regionálneho rozvoja  
 

        
        

 

Budujeme partnerstvá 

www.skhu.eu  

„Obsah tejto prezentácie nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.“ 

www.rdvegtc-spf.eu 

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/

