
  
Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve  

 

Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu  

1. Prehľad aktivít Projektu realizovaných Partnerom1: obce Príbelce 

A. Zoznam hlavných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu 

 zoznam hlavných aktivít (HA) realizácia príslušnej HA sa skladá z nasledujúcich aktivít: 

1. Podpora miestneho územného rozvoja v obci Príbelce 

- rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z rozvojových  

- iniciatív Európskej komisie alebo špecifických priorít rozvoja na úrovni SR 

do konkrétnych opatrení a projektov; 

- tvorba a aktualizácia strategických a koncepčných dokumentov územia 

(primárne programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja);  

- návrh a rozpracovanie projektových zámerov v súlade s územne platnými 

programami hospodárskeho a sociálneho rozvoja, strategickými a 

koncepčnými dokumentmi územia, akčnými plánmi a pod. v programovom 

období 2014 – 2020 ako aj 2021 – 2027;  

- dohliadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a 

projektov;  

- komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových 

projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov 

- informačný servis miestnym samosprávam, inštitúciám a podnikateľom 

o rozvojových finančných možnostiach 

B. Zoznam podporných aktivít realizovaných Partnerom v rámci Projektu 

 zoznam podporných aktivít (PA) 
 

realizácia príslušnej PA sa skladá z nasledujúcich aktivít: 

1.  - - 

                                                 
1 Všetky vecné údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve 

o poskytnutí NFP 



 

2. Časový rámec Realizácie aktivít Projektu Partnermi  

Hlavné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu2 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:  10/2020 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu Partnerom:  03/2023 

 zoznam hlavných aktivít (HA) 
obdobie realizácie príslušnej HA 

začatie ukončenie 

1.   1.10.2020 31.03.2023 

Podporné aktivity realizované Partnerom v rámci Projektu 

Začatie realizácie podporných aktivít Projektu3:  - 

Ukončenie realizácie podporných aktivít Projektu4:  - 

 zoznam podporných aktivít (PA) 
- 

začatie ukončenie 

1.   - - 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k HP, k dosiahnutiu ktorých Partner prispieva Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu uvedených v tabuľke v bode 1. tejto prílohy (v nadväznosti na článok 2 ods. 2 Zmluvy o partnerstve) 

 

 

 

                                                 
2 Všetky časové údaje musia nadväzovať na zoznam HA a PA uvedených v Prílohe č. 2 k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. v Prílohe č. 2 k Zmluve 

o poskytnutí NFP 
3 Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými vo Vyzvaní/Výzve, kód ............. 
4 Dátum musí byť stanovený v súlade s podmienkami uvedenými v článku 12 ods. 1 písm. b) VP, resp. v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP a v súlade s Prílohou č. 2 

k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie NFP, resp. Prílohou č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 



Kód Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu 
Merná 

jednotka 

Cieľová 

hodnota 

ukazovateľa 

Čas plnenia 
Príznak 

rizika 

Hlavná aktivita, 

ktorou sa 

prispieva 

k dosiahnutiu 

ukazovateľa5 

Relevancia k 

HP6 

P0913 Počet zamestnancov VS 

vykonávajúcich 

analytické činnosti 

alebo manažérske 

činnosti v prospech 

zavádzania inovačných 

a reformných opatrení 

vo VS 

na základe potrieb žiadateľa a partnera osoby 3 K-koniec 

realizácie 

projektu 

Nie Riadok č. 1, tabuľka 

A 

PraN, UR 

P0587 počet zrealizovaných 

hodnotení, analýz, 

štúdií 

merateľným ukazovateľom bude 

vypracovanie min. 2 ks žiadostí o NFP, 

dotácie, granty žiadateľa a partnera 

projektu 

ks 2 K-koniec 

realizácie 

projektu 

Nie Riadok č. 1, tabuľka 

A 
N/A 

P0178 počet koncepčných, 

analytických a 

metodických materiálov 

merateľným ukazovateľom bude 

aktualizácia programov hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja žiadateľa a partnera a 

aktualizácia komunitného plánu 

sociálnych služieb žiadateľa a partnera 

ks 4 K-koniec 

realizácie 

projektu 

Nie Riadok č. 1, tabuľka 

A 
UR 

 

4. Iné údaje alebo podmienky, ktoré sa vzťahujú na dosiahnutie cieľa Projektu Realizáciou hlavných aktivít Projektu Partnerom: 

Ďalšie výstupy projektu: 

- Informačný servis o možných finančných zdrojoch poskytovaný mesačne  všetkým samosprávam v okrese Veľký Krtíš 

- Informačný servis prostredníctvom  Regionálneho združenia miest a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu raz ročne na spoločnom zasadnutí 

všetkých členov združenia 

 

                                                 
5 Stačí uviesť odkaz na príslušný riadok časti A. tabuľky uvedenej v bode 1. tejto prílohy 
6 Ak nie je relevantné, uvádza sa N/A 


