Doplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2019/7/27-NP – Zoznam iných údajov

Zoznam iných údajov
UPOZORNENIE:
Iné údaje poskytuje žiadateľ/prijímateľ výlučne počas implementácie projektu v rámci monitorovania, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP. Žiadateľ pri vypĺňaní žiadosti o NFP nestanovuje cieľovú hodnotu iných údajov a ani iné údaje neuvádza vo formulári žiadosti o NFP, ani
v žiadnej z príloh žiadosti o NFP. Iné údaje nemajú charakter merateľného ukazovateľa.
V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných iných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený). Zoznam iných údajov relevantných pre
vyzvanie č. OPII-2019/7/27-NP je uvedený v tabuľke nižšie a bude definovaný na úrovni Zmluvy o poskytnutí NFP v prílohe č. 2 Predmet podpory NFP.
Kód

Názov iného údaju

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

1

Definícia/metóda výpočtu

Merná jednotka

Údaj vyjadruje počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so Počet
zdravotným postihnutím a zahŕňa opatrenia, služby alebo zariadenia
zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér brániacich v prístupnosti
osobám so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu. Môže ísť o
zlepšenie prístupnosti k fyzickému prostrediu, k doprave (napr. nástupište,
zdvíhacie plošiny, výťah, oznamovacie a navádzacie systémy a pod.), k
informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných
technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným
alebo poskytovaným verejnosti. Ide o prístupnosť najmä v zmysle vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a výnos Ministerstva
financií SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej
správy.

Relevancia k
HP (UR, RN)1
RN, UR

UR – udržateľný rozvoj, RN – rovnosť mužov, žien a nediskriminácia
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D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok
refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OPTP

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok
so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

Osoby so zdravotným postihnutím sú osoby s dlhodobými telesnými,
mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v
súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému
zapojeniu do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Osoby so
zdravotným postihnutím zahŕňajú všetky osoby so zdravotným
postihnutím, najmä však osoby definované v zákone č. 447/2008 Z. z. o
peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
(osoba s ťažkým zdravotným postihnutím) alebo v zákone č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení (osoba, ktorá má zníženú mieru schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť).
Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, ktorých FTE
mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a
prepočítaný na ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva
jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr.
projektový manažér, projektová manažérka, účtovníčka, účtovník a pod.),
ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni
pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby,
ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere,
SZČO, osoby v slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré
nevykonávajú kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr.
ad hoc lektori, lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom
pomere ani osoby vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho
vzťahu (napr. konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok so FTE
zdravotným postihnutím, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne
refundované v rámci daného projektu, prepočítaný na ekvivalent plného
pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú
na riadení a implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka
účtovník, účtovníčka a pod.), ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu
(napr. terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.).
Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní.
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre
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RN
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D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok
mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok
starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia,
školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce
prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky
firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok mladších FTE
ako 25 rokov veku, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v
rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného
úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a
implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovník,
účtovníčka a pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr.
terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.).
Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní.
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre
projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia,
školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby vykonávajúce
prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky
firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Osoba mladšia ako 25 rokov veku je osoba ktorá v deň vstupu do aktivity
dosiahla vek maximálne 25 rokov mínus 1 deň (platí pre ESF/IZM); osoba,
ktorá v deň začiatku realizácie aktivít projektu dosiahla vek maximálne 25
rokov mínus 1 deň (platí pre EFRR/KF)
Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok starších FTE
ako 54 rokov veku, ktorých mzdy sú plne alebo čiastočne refundované v
rámci daného projektu a prepočítaný na ekvivalent plného pracovného
úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby, ktoré sa podieľajú na riadení a
implementácii projektu (napr. projektový manažér, manažérka, účtovníčka,
účtovník a pod.) ako aj osoby, ktoré vykonávajú odbornú prácu (napr.
terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky a pod.).
Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom
pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v slobodnom povolaní.
Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú kontinuálnu prácu pre
projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori, lektorky, školitelia,
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D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok
patriacich k etnickej,
národnostnej, rasovej menšine
refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

D0261 Mzda mužov refundovaná z
projektu (priemer)

školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere, ani osoby vykonávajúce
prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr. konatelia, konateľky
firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Osoba staršia ako 54 rokov veku je osoba, ktorá najneskôr v deň vstupu do
aktivity dosiahla vek 54 rokov alebo vyšší (platí pre ESF/IZM); osoba, ktorá
najneskôr v čase začiatku realizácie aktivít projektu dosiahla vek 54 rokov
alebo vyšší (platí pre EFRR/KF).
Údaj vyjadruje priemerný ročný počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí sa FTE
hlásia k etnickej, národnostnej, rasovej menšine, ktorých mzdy sú plne,
alebo čiastočne refundované v rámci daného projektu a prepočítaný na
ekvivalent plného pracovného úväzku (FTE). Údaj zachytáva jednak osoby,
ktoré sa podieľajú na riadení a implementácii projektu (napr. projektový
manažér, manažérka, účtovník, účtovníčka a pod.) ako aj osoby, ktoré
vykonávajú odbornú prácu (napr. terénni sociálni pracovníci, terénne
sociálne pracovníčky a pod.). Započítavajú sa osoby, ktoré sú v pracovnom,
alebo inom obdobnom pracovno-právnom pomere, SZČO, osoby v
slobodnom povolaní. Nezapočítavajú sa osoby, ktoré nevykonávajú
kontinuálnu prácu pre projekt alebo v rámci projektu (napr. ad hoc lektori,
lektorky, školitelia, školiteľky), osoby v mimopracovnom pomere ani osoby
vykonávajúce prácu na základe obchodno-právneho vzťahu (napr.
konatelia, konateľky firiem, mandátne zmluvy a pod.).
Príslušnosť k etnickej, národnostnej alebo rasovej menšine osoba
preukazuje prostredníctvom formálne zaznamenanej sebadeklarácie.
Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu mužov refundovanú z EUR
projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá
niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda
učňov a študentov na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateľov
(resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej
organizácii.
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných
hrubých miezd za všetkých pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda
pracovníka sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd
za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná
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D0262 Mzda mužov refundovaná z
projektu (medián)

D0263 Mzda žien refundovaná z
projektu (priemer)

D0264 Mzda žien refundovaná z
projektu (medián)

počas projektu (čitateľ) a súčtu daných pracovníkov, prepočítaných na FTE
(menovateľ).
Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd EUR
mužov, refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s
ktorými bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo
pracovného pomeru, mzda učňov a študentov na prevádzkovej praxi,
príjem súkromných podnikateľov (resp. ich spoločníkov), ktorí nemajú
uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii.
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných
hrubých miezd za všetkých pracovníkov (priemerná mesačná hrubá mzda
pracovníka sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd
za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná
počas projektu.
Údaj vyjadruje priemernú hrubú mesačnú mzdu žien refundovanú z EUR
projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými bola uzavretá
niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného pomer, mzda
učníc a študentiek na prevádzkovej praxi, príjem súkromných podnikateliek
(resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré nemajú uzavretú pracovnú
zmluvu v danej organizácii.
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Podiel súčtu priemerných mesačných
hrubých miezd za všetky pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda
pracovníčky sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd
za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná
počas projektu (čitateľ) a súčtu daných pracovníčok, prepočítaných na FTE
(menovateľ).
Údaj vyjadruje medián (strednú hodnotu) priemerných mesačných miezd Eur
žien, refundovanú z projektu. Do údaju sa nezahŕňa mzda osôb, s ktorými
bola uzavretá niektorá z dohôd o prácach vykonávanej mimo pracovného
pomeru, mzda učníc a študentiek na prevádzkovej praxi, príjem
súkromných podnikateliek (resp. ich spoločníkov, spoločníčok), ktoré
nemajú uzavretú pracovnú zmluvu v danej organizácii.
Metóda výpočtu na úrovni projektu: Medián priemerných mesačných
hrubých miezd za všetky pracovníčky (priemerná mesačná hrubá mzda
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pracovníčky sa vypočíta ako aritmetický priemer mesačných hrubých miezd
za odpracované/refundované obdobie), ktorým mzda bola refundovaná
počas projektu.
D0266 Podiel žien na riadiacich pozíciách Údaj vyjadruje podiel žien na riadiacich pozíciách, zodpovedných za %
projektu
riadenie projektu, alebo časti projektu.
Za riadiacu pozíciu projektu sa považuje pozícia, z ktorej vyplývajú
manažérske a koordinačné úlohy so zodpovednosťou za projekt ako celok,
alebo jeho ucelenú čas (zväčša ide o pozície ako projektová manažérka,
manažérka projektu, finančná manažérka, líniová manažérka, manažérka
technického zabezpečenia projektu a pod.). Započítavajú sa riadiace pozície
na projekte jednak za prijímateľa, ako aj partnerov projektu, avšak bez
ohľadu na charakter pozície v danej organizácii (osoba, ktorá vykonáva
manažérske a koordinačné úlohy v rámci riadenia projektu nemusí mať
formálnu riadiacu, alebo vedúcu pozíciu v danej organizácii).
Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v riadiacich pozíciách projektu na
celkovom počte osôb v riadiacich pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna
riadiaca pozícia obsadená 2 osobami na polovičný úväzok, do celkového
počtu osôb v riadiacich pozíciách projektu sa započítava hodnota 2.
D0267 Podiel žien na iných ako riadiacich Údaj vyjadruje podiel žien na iných než riadiacich, radových pozíciách %
pozíciách projektu
projektu, ktoré nezodpovedajú za riadenie žiadnej časti projektu ani jeho
celku. Započítavajú sa radové projektové pracovné pozície za prijímateľa aj
partnerov projektu, však bez ohľadu na charakter pozície v danej
organizácii (osoba v danej organizácii môže mať formálne riadiace alebo
vedúce postavenie, avšak v rámci projektu vykonáva iné než riadiace úlohy
projektu).
Metóda výpočtu: Podiel súčtu žien v radových pozíciách projektu na
celkovom počte osôb v radových pozíciách projektu. Pokiaľ je jedna
pracovná pozícia obsadená 2 osobami na polovičný úväzok, do celkového
počtu osôb v radových pozíciách projektu sa započítava hodnota 2.
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