Príloha výzvy č. 3 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
Operačný program

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita

1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ

1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Aktivita

A. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Kód
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

P0041

Dĺžka
novovybudovaných
kanalizačných sietí
(bez kanal. prípojok)

Celková dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí
napojených na ČOV, cez ktoré odteká komunálna
odpadová voda do ČOV prostredníctvom
zrealizovaných projektov. Ukazovateľ sa vzťahuje na
novovybudovanú kanalizačnú sieť napojenú na funkčnú
ČOV, alebo na funkčnú kanalizačnú sieť.

P0598

Počet
zrekonštruovaných
alebo
novovybudovaných
ČOV

Celkový počet zrekonštruovaných alebo
novovybudovaných ČOV prostredníctvom
zrealizovaných projektov.

Definícia/metóda výpočtu

Povinnosť
použitia
ukazovateľa

Čas
plnenia

Príznak
rizika

km

v prípade
hlavnej aktivity
projektu
„Stoková
sieť“

k dátumu
ukončenia
realizácie
hlavných
aktivít projektu

bez príznaku

Udržateľný
rozvoj

počet

v prípade
hlavnej aktivity
projektu
„Čistiareň
odpadových
vôd“

k dátumu
ukončenia
realizácie
hlavných
aktivít projektu

bez príznaku

Udržateľný
rozvoj

Merná
jednotka

Relevancia
k HP

P0714

Zvýšený počet
obyvateľov
so zlepšeným
čistením
komunálnych
odpadových vôd

Počet osôb, ktorých komunálna odpadová voda je
odvádzaná do ČOV prostredníctvom verejnej
kanalizácie ako dôsledok zvýšenej kapacity
odvádzania/čistenia komunálnych odpadových vôd
vybudovanej prostredníctvom zrealizovaných projektov,
a ktorí pôvodne neboli napojení na verejnú kanalizáciu
alebo mali zabezpečené čistenie komunálnych
odpadových vôd na nízkej úrovni. Uvedené zahŕňa
zvýšenie úrovne čistenia komunálnych odpadových
vôd. Ukazovateľ sa vzťahuje na osoby v
domácnostiach s aktuálnym (t.j. nie potenciálnym)
napojením na verejnú kanalizáciu.
Počtom osôb sa rozumejú všetci producenti
odpadových vôd, t.j. obyvatelia obce a ďalší producenti
pôsobiaci v aglomerácii (služby, priemysel a pod.).

EO

v prípade
hlavnej aktivity
projektu
„Stoková
sieť“, ako aj
v prípade
hlavnej aktivity
projektu
„Čistiareň
odpadových
vôd“

v rámci
obdobia
udržateľnosti
projektu
(najneskôr do
5 rokov od
ukončenia
realizácie
projektu, resp.
do 31.12.2023
podľa toho,
ktorý termín
nastane skôr)

s príznakom

Udržateľný
rozvoj

Poznámka:
V tabuľke 10.2 formuláru žiadosti o NFP sa automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity. Z automaticky nadefinovaných merateľných
ukazovateľov projektu je žiadateľ povinný stanoviť “nenulovú“ cieľovú hodnotu pre tie merateľné ukazovatele projektu, ktoré majú byť realizáciou navrhovaných aktivít dosiahnuté
(s výnimkou uvedenou nižšie). V prípade merateľných ukazovateľov, ktoré sú vo vzťahu k riešeným hlavným aktivitám projektu nerelevantné, sa ako cieľová hodnota uvádza „0“.
V prípade projektov kombinujúcich hlavnú aktivitu projektu „Stoková sieť“ s hlavnou aktivitou projektu „Čistiareň odpadových vôd“ platí, že rovnakého producenta odpadových
vôd (EO) je v rámci cieľovej hodnoty ukazovateľa „Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd“ možné započítať iba raz. To
znamená, že v prípade ak je daný producent odpadových vôd zahrnutý v cieľovej hodnote predmetného ukazovateľa v rámci hlavnej aktivity projektu „Čistiareň odpadových
vôd“, nemôže sa zároveň opakovane vykázať v rámci hlavnej aktivity projektu „Stoková sieť“, keďže cieľové hodnoty predmetného ukazovateľa sa na úrovni projektu sčítavajú
(tab. 10.2 formuláru žiadosti o NFP). Z uvedeného vyplýva, že vo väčšine prípadov takýchto kombinovaných projektov (okrem špecifických prípadov, napr. keď počet EO
napojených v rámci projektu na stokovú sieť je vyšší ako je zvýšenie kapacity ČOV) sa ako cieľová hodnota predmetného ukazovateľa v rámci hlavnej aktivity projektu „Stoková
sieť“ uvádza „0“ a cieľová hodnota predmetného ukazovateľa, t.j. príslušná hodnota EO sa uvádza iba v rámci hlavnej aktivity projektu „Čistiareň odpadových vôd“. V rámci
uvedeného platí, že napr. v prípade ak je hlavná aktivita projektu „Čistiareň odpadových vôd“ zameraná na intenzifikáciu ČOV, je cieľová hodnota predmetného ukazovateľa
v rámci hlavnej aktivity projektu „Stoková sieť“ vždy „0“ bez ohľadu na počet napojených EO. V takom prípade sa cieľová hodnota predmetného ukazovateľa, t.j. príslušná
hodnota EO uvádza iba v rámci hlavnej aktivity projektu „Čistiareň odpadových vôd“.

Špecifický cieľ

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti
dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Aktivita

A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov

Kód
ukazovateľa

Názov
ukazovateľa

P0042

Dĺžka
novovybudovaných
rozvodov pitnej
vody (bez vodovod.
prípojok)

Celková dĺžka novovybudovaných verejných rozvodov
pitnej vody v obciach SR prostredníctvom
zrealizovaných projektov. Výstavba a rozšírenie
verejných vodovodov bude podporovaná len v
prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie podľa
aktualizovaného Národného programu SR pre
vykonávanie smernice 91/271/EHS.

P0712

Zvýšený počet
obyvateľov
so zlepšenou
dodávkou pitnej
vody

Počet osôb zásobovaných pitnou vodou z verejných
vodovodov ako dôsledok zvýšenej kapacity
úpravní/distribúcie pitnej vody vybudovanej
prostredníctvom zrealizovaných projektov, a ktorí
pôvodne neboli napojení na verejné vodovody alebo
boli zásobovaní pitnou vodou nízkeho štandardu.
Uvedené zahŕňa aj zvýšenie kvality pitnej vody.
Ukazovateľ sa vzťahuje na osoby v domácnostiach s
aktuálnym (t.j. nie potenciálnym) napojením na verejné
vodovody. Ukazovateľ zahŕňa projekty zamerané na
rekonštrukciu úpravní/vodovodnej siete ale nezahŕňa
projekty zamerané na budovanie/rekonštrukciu
zavlažovacích systémov.

Definícia/metóda výpočtu

Povinnosť
použitia
ukazovateľa

Čas
plnenia

Príznak
rizika

km

v prípade
hlavnej aktivity
projektu
„Verejný
vodovod“

k dátumu
ukončenia
realizácie
hlavných
aktivít projektu

bez príznaku

Udržateľný
rozvoj

osoby

v prípade
hlavnej aktivity
projektu
„Verejný
vodovod“

v rámci
obdobia
udržateľnosti
projektu
(najneskôr do
5 rokov od
ukončenia
realizácie
projektu, resp.
do 31.12.2023
podľa toho,
ktorý termín
nastane skôr)

s príznakom

Udržateľný
rozvoj

Merná
jednotka

Relevancia
k HP

