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Usmernenie pre Prijímateľov k deklarovaniu merateľných ukazovateľov
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
(ďalej len „ASFEU“) vydáva predmetné Usmernenie s cieľom upozorniť dotknutých
Prijímateľov na správnosť deklarovania vybraných merateľných ukazovateľov a tým
eliminovať vzniknutú chybovosť na minimum.
Pri deklarovaní napĺňania vybraných merateľných ukazovateľov výsledku
odporúčame prijímateľom nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu
Vzdelávanie postupovať v zmysle nasledovnej tabuľky.

Výsledok

Typ

Názov ukazovateľa

Počet projektov na
podporu ľudských
zdrojov v centrách
excelentnosti na VŠ
a v SAV

Definícia

Ukazovateľ sa vypočíta ako
celkový súčet projektov, ktorých
aktivity podporujú rozvoj ľudských
zdrojov v centrách excelentnosti výskumných centrách na
vysokých školách prostredníctvom
vzdelávania.

Merná
jednotka

počet

Kód výzvy

Deklarovanie merateľného
ukazovateľa

OPV2013/1.2/07SORO

Do hodnoty merateľného
ukazovateľa sa
započítavajú projekty
ihneď po zazmluvnení –
započítavajú sa projekty
zazmluvnené, v realizácii
ako aj riadne ukončené
projekty, ktoré mali
uvedený merateľný
ukazovateľ zazmluvnený.*

*Príklad: Ak je v projekte zazmluvnený uvedený merateľný ukazovateľ, Prijímateľ bude vykazovať hodnotou 1
počas celej realizácie projektu, nakoľko samotný projekt svojimi aktivitami deklaruje podporu ľudských zdrojov.

Výsledok

Typ

Názov ukazovateľa

Počet absolventov
SŠ, ktorí sa
zúčastnili aktivít
projektu

Definícia

Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet
absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili
aktivít projektu (vzdelávacie
programy, otvorené dni kariéry,
cvičná firma a pod.).

Merná
jednotka

počet

Kód výzvy

OPV2011/1.1/07SORO

Deklarovanie merateľného
ukazovateľa

Ukazovateľ je potrebné
chápať tak, že sa jedná
o žiakov SŠ, ktorí sa
zúčastnili aktivít projektu
a ukončili riadne štúdium
na konkrétnej SŠ.
Následne je úlohou
ukazovateľa (s
povinnosťou výberu)
dopadu „Počet
absolventov SŠ, ktorí sa
do 12 mesiacov úspešne
umiestnili na trhu práce
resp. v nadväzujúcom
stupni vzdelávania“
sledovanie týchto
absolventov SŠ a ich
status po ukončení
realizácie projektu.
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