Kapitola 12.
12. Proces vyhodnocovania merateľných indikátorov.
Sledovanie regionálnych rozdielov je potrebné pre hodnotenie úrovne regionálneho
rozvoja tak na úrovni kraja, na úrovni SR, ako aj z medzinárodného hľadiska. Jednou
z kľúčových otázok pri charakteristike regionálnych rozdielov jednoznačne predstavuje výber
indikátorov, pomocou ktorých je hodnotená úroveň rozvoja regiónu a následne aj rozdiely
medzi jednotlivými územnými celkami danej hierarchickej úrovne (22). Súbor nami
vybraných indikátorov je rozčlenený do 7 oblastí, ktoré sú zhodné so špecifickými cieľmi
(oblasť dopravy, životného prostredia, základnej infraštruktúry, ľudských zdrojov,
vzdelávania, znalostnej ekonomiky a poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja
vidieka) a obsahuje spolu 261 merateľných indikátorov (obrázok č. 369). Číslovanie
indikátorov zodpovedá číslovaniu opatrení v rámci jednotlivých špecifických cieľov.
Ako už bolo spomenuté v kapitole 9, vyberali sme také indikátory, ktoré sú
jednoznačne merateľné, t.j. majú jasné matematické vyjadrenie a sú dostupné z verejne
prístupných štatistických zisťovaní. Každý indikátor bude vyhodnocovaný raz ročne
vzhľadom na sledovanie vývojového trendu, pričom bude stanovená jeho referenčná hodnota,
ktorá určuje veľkosť disparity (postup zhodný s výpočtom disparít uvedeným v kapitole č.6).
Sledované indikátory budú priestorovo aj časovo analyzované a následne využívané
v geografickom informačnom systéme Košického samosprávneho kraja ako podklady pre
grafické spracovanie (mapové diela). Ďalším krokom bude napĺňanie regionálneho
geografického informačného systému (GIS) s interaktívnym prepojením grafickej a údajovej
bázy.
Analýzou indikátorov získame spätnú väzbu o účinnosti realizovaných aktivít v rámci
opatrení v danej oblasti a dosahovaní stanovených priorít v danom špecifickom cieli.
V prípade, že sa niektoré indikátory nebudú zlepšovať, alebo dokonca dôjde k zhoršeniu
daného indikátora, bude to pre nás signálom pre prehodnotenie a doplnenie zvoleného
indikátora (buď sme zvolili nevhodný indikátor, alebo naše aktivity nie sú schopné naplniť
ciele opatrenia pre ktoré boli stanovené).
Výsledkom analýzy indikátorov môžu byť aj návrhy na zmeny a doplnky Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja, ak takéto návrhy
indikuje vývoj aktuálnej situácie v niektorom zo siedmych špecifických cieľov.

(22) Sloboda, D.: Slovensko a regionálne rozdiely. Konzervatívny Inštitút M.R.Štefánika; Bratislava 2006
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Merná
Zdroj
jednotka
zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy
modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry
výstavba diaľnic
dĺžka novovybudovaných diaľnic
km
SSC
výstavba rýchlostných ciest
dĺžka novovybudovaných rýchlostných ciest
km
SSC
hustota ciest vyššej triedy (diaľnic a rýchlostných ciest)
km/tis.km2
SSC
vzhľadom na rozlohu
hustota ciest vyššej triedy (diaľnic a rýchlostných ciest)
km/tis.
SSC
vzhľadom na počet obyvateľov
obyv.
modernizácia a výstavba ciest I. triedy
dĺžka novovybudovaných ciest I. triedy
km
SSC
dĺžka zmodernizovaných ciest I. triedy
km
SSC
počet zmodernizovaných križovatiek
počet
SSC, NDS
modernizácia a výstavba ciest II. a III. triedy
dĺžka zrekonštruovaných ciest II. triedy
km
SSC
dĺžka zrekonštruovaných ciest III. triedy
km
SSC
percentuálny podiel zrekonštruovaných ciest II. triedy z
%
SSC
celkovej dĺžky siete ciest II. triedy
percentuálny podiel zrekonštruovaných ciest III. triedy z
%
SSC
celkovej dĺžky siete ciest III. triedy
počet zmodernizovaných križovatiek
počet
KSK
rekonštrukcia miestnych komunikácií
zníženie nehodovosti na cestách
percentuálny podiel zníženia nehodovosti na cestách I.
%
SSC
triedy
percentuálny podiel zníženia hustoty dopravných nehôd na
%
SSC
cestách II. triedy
percentuálny podiel zníženia hustoty dopravných nehôd na
%
SSC
cestách III. triedy
počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody v
počet
MDPaT SR
cestnej doprave
modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry a rozvoj verejnej železničnej
osobnej dopravy
modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN-T a ostatné trate v súlade
s nariadením pre Kohézny fond)
dĺžka zmodernizovaných železničných tratí
km
ŽSR
dĺžka elektrifikovaných železničných tratí
km
ŽSR
percentuálny podiel elektrifikovaných železničných tratí na
%
ŽSR
celkovú dĺžku železničných tratí
dĺžka novovybudovaných železničných tratí
km
ŽSR
obnova železničných mobilných prostriedkov pre regionálnu a medziregionálnu
dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach
počet obstaraných ucelených jednotiek a HDV (hnacieho
dráhového vozidla) elektrickej a nezávislej trakcie
počet
ZSSK
a zaradených do prevádzky
nárast počtu prepravených cestujúcich železničnou
%
ŽSR
dopravou
podpora mobility cestujúcich s obmedzenou pohyblivosťou a obmedzenou
schopnosťou orientácie

Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Špecifický cieľ 1.
Priorita 1.1.
Opatrenie 1.1.1.
Indikátor 1.1.1.1.
Opatrenie 1.1.2.
Indikátor 1.1.2.1.
Indikátor 1.1.2.2.
Indikátor 1.1.2.3.
Opatrenie 1.1.3.
Indikátor 1.1.3.1.
Indikátor 1.1.3.2.
Indikátor 1.1.3.3.
Opatrenie 1.1.4.
Indikátor 1.1.4.1.
Indikátor 1.1.4.2.
Indikátor 1.1.4.3.
Indikátor 1.1.4.4.
Indikátor 1.1.4.5.
Opatrenie 1.1.5.
Opatrenie 1.1.6.
Indikátor 1.1.6.1.
Indikátor 1.1.6.2.
Indikátor 1.1.6.3.
Indikátor 1.1.6.4.
Priorita 1.2.
Opatrenie 1.2.1.
Indikátor 1.2.1.1.
Indikátor 1.2.1.2.
Indikátor 1.2.1.3.
Indikátor 1.2.1.4.
Opatrenie 1.2.2.
Indikátor 1.2.2.1.
Indikátor 1.2.2.2.
Opatrenie 1.2.3.
Indikátor 1.2.3.1.
Opatrenie 1.2.4.
Indikátor 1.2.4.1.

podpora regionálnej a prímestskej dopravy
nárast počtu prepravených cestujúcich v prímestskej,
regionálnej a medziregionálnej preprave
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Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Priorita 1.3.
Opatrenie 1.3.1.
Indikátor 1.3.1.1.
Indikátor 1.3.1.2.
Priorita 1.4.

Merná
jednotka

Zdroj

Indikátor 2.1.1.3.
Indikátor 2.1.1.4.

rozvoj integrovanej dopravy
vytvorenie a rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS)
počet realizovaných stavieb KORID
počet
KSK
počet obcí zaradených v systéme integrovanej dopravy
počet
KSK
rozvoj intermodálnej prepravy
vybudovanie siete verejných terminálov intermodálnej prepravy, ktoré budú
spĺňať parametre stanovené Dohodou AGTC vrátane kvalitného železničného
a cestného napojenia na základnú dopravnú sieť
počet preložených ton v kontajnerových termináloch
t
MDPaT SR
v Košickom kraji
počet preložených TEU v kontajnerových termináloch
počet
MDPaT SR
v Košickom kraji
počet ucelených vlakov intermodálnej prepravy
počet
MDPaT SR
v Košickom kraji
počet vybudovaných verejných terminálov intermodálnej
počet
MDPaT SR
prepravy
zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia
zvýšenie integrovanej ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovodňovej
ochrany
dobudovanie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
dĺžka vybudovaných verejných vodovodov v Košickom
km
ŠÚ SR
kraji
percentuálny podiel obyvateľov zásobovaných vodou
%
ŠÚ SR
z verejných vodovodov
dĺžka vodovodnej siete v Košickom kraji
km
ŠÚ SR
objem vypúšťanej odpadovej vody v Košickom kraji
tis m3
ŠÚ SR

Indikátor 2.1.1.5.

objem čistenej odpadovej vody v Košickom kraji

Opatrenie 1.4.1.
Indikátor 1.4.1.1.
Indikátor 1.4.1.2.
Indikátor 1.4.1.3.
Indikátor 1.4.1.4.
Špecifický cieľ 2.
Priorita 2.1.
Opatrenie 2.1.1.
Indikátor 2.1.1.1.
Indikátor 2.1.1.2.

Indikátor 2.1.1.6.
Indikátor 2.1.1.7.
Opatrenie 2.1.2.
Indikátor 2.1.2.1.
Indikátor 2.1.2.2.
Indikátor 2.1.2.3.
Indikátor 2.1.2.4.
Indikátor 2.1.2.5.
Indikátor 2.1.2.6.
Indikátor 2.1.2.7.
Opatrenie 2.1.3.
Indikátor 2.1.3.1.
Indikátor 2.1.3.2.
Indikátor 2.1.3.3.
Indikátor 2.1.3.4.
Indikátor 2.1.3.5.

tis m3
3

ŠÚ SR

objem pitnej vody určenej na realizáciu
tis m
ŠÚ SR
počet obyvateľov napojených na nové verejné vodovody
počet
VÚVH
dobudovanie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
percentuálny podiel obyvateľov napojených v domoch na
%
ŠÚ SR
verejnú kanalizačnú sieť v Košickom kraji
objem odpadovej vody určenej na realizáciu
tis m3
ŠÚ SR
percentuálny podiel obyvateľov v domoch napojených na
%
ŠÚ SR
ČOV
dĺžka kanalizačnej siete v Košickom kraji
km
ŠÚ SR
počet vybudovaných čistiarní odpadových vôd v Košickom
počet
ŠÚ SR
kraji
počet zrekonštruovaných ČOV v Košickom kraji
počet
ŠÚ SR
dĺžka zrekonštruovaných verejných kanalizácií
km
ŠÚ SR
zvýšenie ochrany územia pred povodňami, vrátane vybudovania povodňového
varovného a predpovedného systému
počet povodí zapojených do hydrologických modelov
SHMÚpočet
v spojení s digitálnymi modelmi reliéfu
POVAPSYS
SHMÚpočet vypracovaných povodňových máp
počet
POVAPSYS
počet obyvateľov informovaných o problematike
SHMÚpočet
povodňových rizík v oblasti povodia Hornádu
POVAPSYS
počet vypracovaných akčných plánov na ochranu životného
SHMÚpočet
prostredia v oblasti vodného hospodárstva v Košickom kraji
POVAPSYS
počet vypracovaných evakuačných plánov v Košickom
SHMÚpočet
kraji
POVAPSYS
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Merná
jednotka

Zdroj

počet obyvateľov chránených proti povodniam

počet

Indikátor 2.2.2.1.

SHMÚPOVAPSYS
podiel územia chráneného proti povodniam k celkovej
SHMÚ%
výmere území ohrozených povodňami
POVAPSYS
zlepšenie sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd
počet monitorovacích staníc zabezpečujúcich sledovanie
počet
SHMÚ
stavu povrchových a podzemných vôd
počet vytvorených partnerstiev pri sledovaní a hodnotení
počet
SHMÚ
stavu povrchových a podzemných vôd
množstvo spotreby pitnej vody
tis.m3/rok
SHMÚ
množstvo vypustenej odpadovej vody do verejných
tis.m3
SHMÚ
kanalizácií
množstvo vyčistených vôd, vrátane zrážkových vôd z
tis.m3
SHMÚ
kanalizácií
zvýšenie ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klimatických zmien
podpora aktivít smerujúcich k ochrane ovzdušia
počet malých zdrojov (domácnosti) napojených na iné
počet
SIEA
palivové základne
percentuálna zmena palivovej základne v priemysle
%
OÚ ŽP
percento populácie nachádzajúce sa v zóne presahujúcej
%
SHMÚ
limitné imisné hodnoty
podpora aktivít smerujúcich k minimalizácii nepriaznivých vplyvov klimatických
zmien, vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
emisie CO v Košickom kraji
mg/m3
SHMÚ

Indikátor 2.2.2.2.

emisie NOx v Košickom kraji

mg/m3

SHMÚ

emisie SO2 v Košickom kraji

3

SHMÚ

3

SHMÚ

Indikátor 2.1.3.6.
Indikátor 2.1.3.7.
Opatrenie 2.1.4.
Indikátor 2.1.4.1.
Indikátor 2.1.4.2.
Indikátor 2.1.4.3.
Indikátor 2.1.4.4.
Indikátor 2.1.4.5.
Priorita 2.2.
Opatrenie 2.2.1.
Indikátor 2.2.1.1.
Indikátor 2.2.1.2.
Indikátor 2.2.1.3.
Opatrenie 2.2.2.

Indikátor 2.2.2.3.
Indikátor 2.2.2.4.
Indikátor 2.2.2.5.
Indikátor 2.2.2.6.

Indikátor 2.2.2.7.
Indikátor 2.2.2.8.
Indikátor 2.2.2.9.
Opatrenie 2.2.3.
Indikátor 2.2.3.1.
Indikátor 2.2.3.2.
Priorita 2.3.
Opatrenie 2.3.1.
Indikátor 2.3.1.1.
Opatrenie 2.3.2.
Indikátor 2.3.2.1.

mg/m

emisie TZL v Košickom kraji

mg/m

3

emisie NH3 v Košickom kraji
mg/m
SHMÚ
percentuálny podiel využívania alternatívnych zdrojov
DP KSK,
energie v autobusovej mestskej a prímestskej doprave vo
%
SAD KSK
verejnom záujme
počet vybudovaných a prevádzkovaných plniacich staníc
CNG (compress natural gass - stlačený zemný plyn) na
počet
SPP
území Košického kraja
počet energeticky zhodnotených budov verejných inštitúcií
počet
KSK
v Košickom kraji
percentuálny podiel využívania alternatívnych zdrojov
%
KSK
energie v zariadeniach Košického kraja
podpora aktivít smerujúcich k ochrane ozónovej vrstvy Zeme
percentuálna odchýlka od dlhodobého priemeru ozónu v
%
SHMÚ
Košickom kraji
množstvo zneškodneného odpadu triedy 16
tis. t/rok
SAŽP, RISO
dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva, znižovanie a eliminovanie
negatívnych vplyv environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie
obyvateľov a ekosystémov
dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov zo zdravotnej starostlivosti
SAŽP –
pomer množstva likvidovaného a produkovaného odpadu
tis. t/rok
COHEM,
zo zdravotnej starostlivosti
t/rok/obyv.
RISO
dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov z veterinárnej starostlivosti
SAŽP –
pomer množstva likvidovaného a produkovaného odpadu
t/rok
COHEM,
z veterinárnej starostlivosti
RISO
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dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu odpadov s obsahom PCB a iných POPs
odhadované množstvo odpadu s obsahom PCB a iných
tis. t/rok
MŽP SR
POPs v Košickom kraji
počet zariadení a technológií na environmentálne vhodné
počet
SHMÚ
zneškodňovanie nebezpečných odpadov
SHMÚ,
počet sanácií v Košickom kraji
počet
SAŽP, RISO
SHMÚ,
objem zneškodnených PCB látok
t
SAŽP, RISO
dobudovanie infraštruktúry na likvidáciu komunálnych odpadov (odpady z
domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek zo separovaného zberu
množstvo zneškodneného komunálneho odpadu vrátane
kg/obyv.
ŠÚ SR
jeho zložiek zo separovaného zberu
množstvo zhodnoteného komunálneho odpadu
kg/obyv.
ŠÚ SR
percentuálny podiel zhodnoteného komunálneho odpadu
%
ŠÚ SR
kompostovaním
percentuálny podiel zhodnoteného komunálneho odpadu vo
%
ŠÚ SR
forme druhotnej suroviny
pomer množstva likvidovaného a produkovaného
komunálneho odpadu vrátane jeho zložiek zo separovaného
tis. t/rok
ŠÚ SR
zberu
dobudovanie infraštruktúry pre separovaný zber
SAŽP –
COHEM,
množstvo vyseparovaného odpadu
tis. t/rok
RISO
odstraňovanie environmentálnych záťaží a uzatváranie a rekultivácia skládok
odpadov
plocha územia, z ktorého boli odstránené environmentálne
ha
ŠOP
záťaže
dobudovanie infraštruktúry ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
podpora zabezpečenia priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom
vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane
území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín,
živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
podiel plochy chránených území k celkovej rozlohe
%
ŠOP
Košického kraja
podiel počtu chránených kriticky ohrozených druhov rastlín
a živočíchov k ich celkovému počtu na území Košického
%
ŠOP
kraja
podiel počtu monitorovaných druhov a biotopov k ich
%
ŠOP
celkovému počtu na území Košického kraja
podpora zlepšenia infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom
budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia
monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných
záväzkov
počet zariadení ochrany prírody a krajiny v Košickom kraji
počet
ŠOP
počet monitorovacích systémov zavedených za účelom
plnenia národných a medzinárodných záväzkov v
počet
ŠOP
Košickom kraji
podpora zlepšenia informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti,
vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
počet obyvateľov, ktorí boli cieľom aktivít smerujúcich k
zlepšeniu informovanosti a environmentálneho povedomia
počet
ŠOP
verejnosti v Košickom kraji
zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry

Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Opatrenie 2.3.3.
Indikátor 2.3.3.1.
Indikátor 2.3.3.2.
Indikátor 2.3.3.3.
Indikátor 2.3.3.4.
Opatrenie 2.3.4.
Indikátor 2.3.4.1.
Indikátor 2.3.4.2.
Indikátor 2.3.4.3.
Indikátor 2.3.4.4.
Indikátor 2.3.4.5.
Opatrenie 2.3.5.
Indikátor 2.3.5.1.
Opatrenie 2.3.6.
Indikátor 2.3.6.1.
Priorita 2.4.
Opatrenie 2.4.1.

Indikátor 2.4.1.1.
Indikátor 2.4.1.2.
Indikátor 2.4.1.3.

Opatrenie 2.4.2.
Indikátor 2.4.2.1.
Indikátor 2.4.2.2.
Opatrenie 2.4.3.
Indikátor 2.4.3.1.
Špecifický cieľ 3.
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Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Priorita 3.1.
Opatrenie 3.1.1.
Indikátor 3.1.1.1.

Indikátor 3.1.1.2.
Indikátor 3.1.1.3.
Opatrenie 3.1.2.
Indikátor 3.1.2.1.
Indikátor 3.1.2.2.
Indikátor 3.1.2.3.
Indikátor 3.1.2.4.
Indikátor 3.1.2.5.
Opatrenie 3.1.3.
Indikátor 3.1.3.1.

Indikátor 3.1.3.2.

Indikátor 3.1.3.3.

Indikátor 3.1.3.4.
Indikátor 3.1.3.5.
Indikátor 3.1.3.6.

Indikátor 3.1.3.7.

Indikátor 3.1.3.8.

Indikátor 3.1.3.9.
Indikátor 3.1.3.10.
Indikátor 3.1.3.11.
Indikátor 3.1.3.12.

Merná
jednotka

Zdroj

obnova a budovanie základnej infraštruktúry
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia školských zariadení
pomer uplatnených investičných požiadaviek škôl, ku
realizovaným požiadavkám zo strany zriaďovateľa,
%
KSK
Košického samosprávneho kraja
pomer vznesených investičných požiadaviek škôl na stroje
a zariadenia, ku realizovaným požiadavkám zo strany
%
KSK
zriaďovateľa
pomer žiadaného objemu prevádzkových požiadaviek škôl
%
KSK
ku vyčerpanému objemu prevádzkových požiadaviek škôl
budovanie, rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb
počet obyvateľov odkázaných na služby v sociálnych
počet
KSK
zariadeniach v Košickom kraji
počet zariadení sociálnej infraštruktúry podporených
prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie
počet
KSK
stavebných objektov a obstarania vybavenia
počet novovybudovaných a vybavených zariadení sociálnej
počet
KSK
kurately
priemerné percentuálne zníženie potreby energie na
vykurovanie budov využívaných podporovanými
%
KSK
zariadeniami občianskej infraštruktúry
počet novovytvorených pracovných miest na základe
počet
KSK
podpory sociálnych zariadení občianskej infraštruktúry
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zdravotných zariadení
počet lôžok, ktoré sú prevádzkované v rámci
zmodernizovanej infraštruktúry všeobecných
počet
KSK
a špecializovaných nemocníc (ochorenia „skupiny 5“)
plocha vybudovaných a zariadených priestorov
všeobecných a špecializovaných nemocníc na poskytovanie
m2
KSK
zdravotnej starostlivosti (ochorenia „skupiny 5“)
plocha rekonštruovaných a zariadených priestorov
všeobecných a špecializovaných nemocníc na poskytovanie
m2
KSK
zdravotnej starostlivosti (ochorenia „skupiny 5“)
počet pacientov hospitalizovaných v modernizovanej
infraštruktúre všeobecných a špecializovaných nemocníc
počet
KSK
(ochorenia „skupiny 5“)
počet hospitalizácií ambulantne senzitívnych ochorení
počet
ŠÚ SR
priemerná doba hospitalizácie vo všeobecných a
deň
ŠÚ SR
špecializovaných nemocniciach (ochorenia „skupiny 5“)
priemerné percentuálne zníženie potreby energie na
vykurovanie budov využívaných podporovanými
%
KSK
zariadeniami zdravotníckej infraštruktúry všeobecných a
špecializovaných nemocníc
plocha rekonštruovaných a zariadených priestorov
polikliník a zdravotných stredísk na poskytovanie
m2
KSK
zdravotnej starostlivosti
počet pacientov, ktorým bola poskytnutá zdravotná
starostlivosť v modernizovanej infraštruktúre polikliník
počet
KSK
a zdravotných stredísk
počet preventívnych prehliadok v ambulanciách polikliník
počet
ŠÚ SR
a zdravotných stredísk
počet preventívnych výkonov (intervencií na ochorenia
„skupiny 5“) v ambulanciách polikliník a zdravotných
počet
ŠÚ SR
stredísk
priemerné percentuálne zníženie potreby energie na
%
KSK
vykurovanie budov využívaných podporovanými
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Opatrenie 3.1.4.
Indikátor 3.1.4.1.
Indikátor 3.1.4.2.
Indikátor 3.1.4.3.
Indikátor 3.1.4.4.
Indikátor 3.1.4.5.
Indikátor 3.1.4.6.
Opatrenie 3.1.5.

Indikátor 3.1.5.1.

Opatrenie 3.1.6.
Indikátor 3.1.6.1.

Indikátor 3.1.6.2.
Priorita 3.2.
Opatrenie 3.2.1.
Indikátor 3.2.1.1.

Indikátor 3.2.1.2.
Priorita 3.3.
Opatrenie 3.3.1.
Indikátor 3.3.1.1.
Indikátor 3.3.1.2.
Indikátor 3.3.1.3.
Opatrenie 3.3.2.

Indikátor 3.3.2.1.

Indikátor 3.3.2.2.
Indikátor 3.3.2.3.
Indikátor 3.3.2.4.

Merná
jednotka

Zdroj

zariadeniami zdravotníckej infraštruktúry polikliník
a zdravotných stredísk
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových, fondových a kultúrnych
inštitúcií, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok
počet knižníc
počet
ŠÚ SR
počet návštevníkov knižníc
počet
ŠÚ SR
počet divadiel
počet
ŠÚ SR
počet kultúrno-osvetových zariadení
počet
ŠÚ SR
počet múzeí
počet
ŠÚ SR
počet galérií
počet
ŠÚ SR
obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v rámci samostatne
dopytovo orientovaných projektov, realizovaných v centrách obcí, resp. centrách
častí obcí identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu
počet novej a kvalitnejšej sídelnej infraštruktúry v rámci
samostatne dopytovo orientovaných projektov,
počet
KSK
realizovaných v centrách obcí, resp. centrách častí obcí
identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení nekomerčných záchranných
služieb vrátane obstarania vybavenia zariadení
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných
v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných
počet
KSK
služieb, ktoré vyplývajú z realizovaných projektov
priemerné percentuálne zníženie spotreby energie na
vykurovanie budov využívaných podporovanými
%
KSK
zariadeniami nekomerčných záchranných služieb
revitalizácia oblastí ohrozených sociálnym vylúčením skupín obyvateľov
budovanie základnej infraštruktúry v oblastiach ohrozených sociálnym vylúčením
skupín obyvateľov, vrátane obnovy bytových domov
počet obyvateľov žijúcich v oblastiach ohrozených
počet
KSK
sociálnym vylúčením
počet regenerovaných sídiel prostredníctvom podpory
hmotnej infraštruktúry obcí so separovanými
počet
KSK
a segregovanými rómskymi osídleniami vrátane obnovy
bytových domov
budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
podpora vzniku jednotného regionálneho turisticko-informačného systému a
jednotnej prezentácie cestovného ruchu v rámci regiónu, vrátane podpory
Turisticko-informačných kancelárií
počet registrovaných subjektov cestovného ruchu v
počet
KSK
jednotnom regionálnom turisticko-informačnom systéme
počet subjektov cestovného ruchu prezentovaných v rámci
počet
KSK
jednotnej prezentácie Košického kraja
počet spolupracujúcich Turisticko-informačných kancelárií
počet
KSK
podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného
ruchu na Vínnej ceste
počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Vínnej ceste (hotely, penzióny,
počet
KSK
kempingy, miestne samosprávy, kultúrno-spoločenské
inštitúcie, fyzické osoby)
kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na Vínnej
ceste, počet lôžok v jednotlivých typoch ubytovacích
počet
ŠÚ SR, KSK
zariadení
počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích
počet
ŠÚ SR, KSK
zariadení na Vínnej ceste
počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na
počet
ŠÚ SR, KSK
Vínnej ceste
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Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Indikátor 3.3.2.5.
Indikátor 3.3.2.6.
Indikátor 3.3.2.7.
Indikátor 3.3.2.8.
Opatrenie 3.3.3.

Indikátor 3.3.3.1.

Indikátor 3.3.3.2.
Indikátor 3.3.3.3.
Indikátor 3.3.3.4.
Indikátor 3.3.3.5.
Indikátor 3.3.3.6.
Indikátor 3.3.3.7.
Indikátor 3.3.3.8.
Opatrenie 3.3.4.

Indikátor 3.3.4.1.

Indikátor 3.3.4.2.
Indikátor 3.3.4.3.
Indikátor 3.3.4.4.
Indikátor 3.3.4.5.
Indikátor 3.3.4.6.
Indikátor 3.3.4.7.
Indikátor 3.3.4.8.
Opatrenie 3.3.5.

Indikátor 3.3.5.1.

Indikátor 3.3.5.2.
Indikátor 3.3.5.3.
Indikátor 3.3.5.4.

Merná
jednotka

Zdroj

počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov
počet
ŠÚ SR, KSK
na Vínnej ceste
celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v
Sk
ŠÚ SR, KSK
oblasti cestovného ruchu na Vínnej ceste
počet zrekonštruovaných objektov na Vínnej ceste
počet
KSK
počet sprístupnených objektov Vínnej ceste
počet
KSK
podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného
ruchu na Železnej ceste
počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Železnej ceste (hotely, penzióny,
počet
KSK
kempingy, miestne samosprávy, kultúrno-spoločenské
inštitúcie, fyzické osoby)
kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na
Železnej ceste, počet lôžok v jednotlivých typoch
počet
ŠÚ SR, KSK
ubytovacích zariadení
počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích
počet
ŠÚ SR, KSK
zariadení na Železnej ceste
počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na
počet
ŠÚ SR, KSK
Železnej ceste
počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov
počet
ŠÚ SR, KSK
na Železnej ceste
celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v
Sk
ŠÚ SR, KSK
oblasti cestovného ruchu na Železnej ceste
počet zrekonštruovaných objektov na Železnej ceste
počet
KSK
počet sprístupnených objektov Železnej ceste
počet
KSK
podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného
ruchu na Gotickej ceste
počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Gotickej ceste (hotely, penzióny,
počet
KSK
kempingy, miestne samosprávy, kultúrno-spoločenské
inštitúcie, fyzické osoby)
kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na
Gotickej ceste, počet lôžok v jednotlivých typoch
počet
ŠÚ SR, KSK
ubytovacích zariadení
počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích
počet
ŠÚ SR, KSK
zariadení na Gotickej ceste
počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na
počet
ŠÚ SR, KSK
Gotickej ceste
počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov
počet
ŠÚ SR, KSK
na Gotickej ceste
celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v
Sk
ŠÚ SR, KSK
oblasti cestovného ruchu na Gotickej ceste
počet zrekonštruovaných objektov na Gotickej ceste
počet
KSK
počet sprístupnených objektov Gotickej ceste
počet
KSK
podpora vzniku domácich produktov vrátane budovania infraštruktúry cestovného
ruchu na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste
počet funkčných subjektov poskytujúcich služby v oblasti
cestovného ruchu na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste
počet
KSK
(hotely, penzióny, kempingy, miestne samosprávy,
kultúrno-spoločenské inštitúcie, fyzické osoby)
kapacita ubytovacích zariadení cestovného ruchu na
Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste, počet lôžok v
počet
ŠÚ SR, KSK
jednotlivých typoch ubytovacích zariadení
počet návštevníkov v jednotlivých typoch ubytovacích
počet
ŠÚ SR, KSK
zariadení na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste
počet návštev domácich a zahraničných návštevníkov na
počet
ŠÚ SR, KSK
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Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor

Indikátor 3.3.5.5.
Indikátor 3.3.5.6.
Indikátor 3.3.5.7.
Indikátor 3.3.5.8.
Špecifický cieľ 4.
Priorita 4.1.
Opatrenie 4.1.1.
Indikátor 4.1.1.1.
Indikátor 4.1.1.2.
Indikátor 4.1.1.3.
Indikátor 4.1.1.4.
Indikátor 4.1.1.5.
Indikátor 4.1.1.6.
Indikátor 4.1.1.7.
Opatrenie 4.1.2.
Indikátor 4.1.2.1.
Indikátor 4.1.2.2.
Priorita 4.2.
Opatrenie 4.2.1.
Indikátor 4.2.1.1.
Indikátor 4.2.1.2.
Indikátor 4.2.1.3.
Indikátor 4.2.1.4.
Indikátor 4.2.1.5.
Indikátor 4.2.1.6.
Opatrenie 4.2.2.
Indikátor 4.2.2.1.
Indikátor 4.2.2.2.
Indikátor 4.2.2.3.
Priorita 4.3.
Opatrenie 4.3.1.
Indikátor 4.3.1.1.
Indikátor 4.3.1.2.
Indikátor 4.3.1.3.

Merná
jednotka

Zdroj

Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste
počet prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov
počet
ŠÚ SR, KSK
na Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste
celková výška tržieb subjektov poskytujúcich služby v
oblasti cestovného ruchu na Kráľovsko-cisárskej poštovej
Sk
ŠÚ SR, KSK
ceste
počet zrekonštruovaných objektov na Kráľovsko-cisárskej
počet
KSK
poštovej ceste
počet sprístupnených objektov Kráľovsko-cisárskej
počet
KSK
poštovej ceste
zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov
zvyšovanie zamestnanosti
podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti
a dlhodobej nezamestnanosti, s cieľom postupnej realizácie plnej zamestnanosti
podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva
%
ŠÚ SR
miera nezamestnanosti
%
ÚPSVaR SR
podiel uchádzačov o zamestnanie vo veku do 25 rokov
%
ÚPSVaR SR
index vzdelanosti uchádzačov o zamestnanie
index
ÚPSVaR SR
podiel uchádzačov o zamestnanie v evidencii do 3
%
ÚPSVaR SR
mesiacov
podiel dlhodobo nezamestnaných (nad 24 mesiacov)
%
ÚPSVaR SR
z celkového počtu uchádzačov
štruktúra uchádzačov o zamestnanie podľa odvetvia
%
ÚPSVaR SR
ekonomickej činnosti
podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania
počet nových zaregistrovaných malých a stredných
počet
ŠÚ SR
podnikateľov
počet nových podnikov podľa odvetvia ekonomickej
počet
ŠÚ SR
činnosti
podpora sociálnej inklúzie
podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja sociálnych služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a zdravotníckych služieb s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity
kapacita zariadení sociálnych služieb pre seniorov
počet
ŠÚ SR
kapacita zariadení sociálnych služieb pre zdravotne
počet
ŠÚ SR
postihnutých občanov
kapacita zariadení sociálnych služieb pre osoby vyžadujúce
počet
ŠÚ SR
azylové ubytovanie
počet detí do 18 rokov evidovaných v sociálnoprávnej
počet
ÚPSVaR SR
ochrane detí
podiel rómskych osád napojených na inžinierske siete
%
ÚSVPRK
(vodovod, kanál, elektrina)
počet poberateľov vybraných sociálnych dávok
počet
ÚPSVaR SR
podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora
integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
podiel obyvateľov žijúcich v rómskych osídleniach
%
ÚSVPRK
podiel uchádzačov o zamestnanie bez vzdelania
%
ÚPSVaR SR
podiel uchádzačov o zamestnanie so základným vzdelaním
%
ÚPSVaR SR
podpora rodinnej politiky
definovanie základnej úlohy, ktorá sa od rodiny očakáva, ochrana tradičnej
manželskej rodiny
hrubá miera sobášnosti
‰
ŠÚ SR
priemerná dĺžka trvania manželstva
rok
ŠÚ SR
index rozvodovosti
index
ŠÚ SR
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Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Opatrenie 4.3.2.
Indikátor 4.3.2.1.
Opatrenie 4.3.3.
Indikátor 4.3.3.1.
Indikátor 4.3.3.2.
Indikátor 4.3.3.3.
Indikátor 4.3.3.4.
Špecifický cieľ 5.
Priorita 5.1.
Opatrenie 5.1.1.
Indikátor 5.1.1.1.
Indikátor 5.1.1.2.
Indikátor 5.1.1.3.
Indikátor 5.1.1.4.
Indikátor 5.1.1.5.
Indikátor 5.1.1.6.
Indikátor 5.1.1.7.
Opatrenie 5.1.2.
Indikátor 5.1.2.1.
Indikátor 5.1.2.2.
Indikátor 5.1.2.3.
Opatrenie 5.1.3.
Indikátor 5.1.3.1.
Indikátor 5.1.3.2.

Indikátor 5.1.3.3.
Opatrenie 5.1.4.
Indikátor 5.1.4.1.
Indikátor 5.1.4.2.
Indikátor 5.1.4.3.
Indikátor 5.1.4.4.
Indikátor 5.1.4.5.
Opatrenie 5.1.5.

Merná
jednotka

Zdroj

podpora programov na zvyšovanie pôrodnosti
hrubá miera pôrodnosti
‰
ŠÚ SR
podpora zosúladenia rodinného a pracovného života a starostlivosti o malé deti
podiel uchádzačov o zamestnanie poberajúcich peňažnú
%
ÚPSVaR SR
pomoc v materstve
počet detí v materských školách
počet
ŠÚ SR
podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva odchádzajúceho
%
ŠÚ SR
za prácou mimo regiónu
počet rodín, kde jeden z členov rodiny pracuje dlhodobo v
počet
IVPR, KSK
zahraničí
zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania
prepojenie systému odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce
premena tradičnej školy na modernú
výška ekonomického rastu v jednotlivých odvetviach (tlak
%
ÚPSVaR SR
na zvýšenú potrebu kvalifikovanej pracovnej sily)
potreba pracovnej sily v jednotlivých odvetviach
ÚPSVaR SR,
(automobilový priemysel, strojárenský, elektrotechnický a
počet
SARIO
stavebný priemysel)
počet absolventov vstupujúcich na trh práce porovnaná s
ÚPSVaR SR,
počet
potrebami zamestnávateľov
SARIO
počet odborných škôl, ktoré sú prepojené so
počet
KSK
zamestnávateľmi, tzv. Lektorské vzdelávacie centrá
počet žiakov poberajúcich stimulátory záujmu o profesie
počet
KSK
formou štipendií, prísľubu do zamestnania a pod.
počet škôl zapojených do kvality STN EN ISO 9001: 2001
počet
KSK
– systémy manažérstva kvality
počet škôl zapojených do projektu EMANAROS počet
KSK
efektívny manažment škôl
podpora vysokých škôl, výskumu, vývoja ako motorov rozvoja vedomostnej
spoločnosti
index vzdelanosti obyvateľov
index
ŠÚ SR
ÚIPŠ SR,
podiel uplatnených absolventov v praxi do 6 mesiacov
%
ÚPSVaR SR
počet zamestnancov výskumu a vývoja
počet
ŠÚ SR
podpora celoživotného vzdelávania
počet absolventov vysokých škôl študujúcich popri
počet
ÚIPŠ SR
zamestnaní jednou z foriem celoživotného vzdelávania
počet absolventov stredných škôl študujúcich inou formou
vzdelávania (pomaturitné, nadstavbové, popri zamestnaní,
počet
KSK
diaľkové)
počet uchádzačov o zamestnanie zaradených do
vzdelávania a prípravy pre trh práce podľa obsahového
počet
KSK
zamerania
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít
podiel obyvateľov bez vzdelania
%
ŠÚ SR
podiel obyvateľov s nedokončeným základným vzdelaním
%
ŠÚ SR
počet absolventov škôl Druhej šance – neformálne
počet
KSK
vzdelávanie
počet absolventov 8 ročného rómskeho gymnázia
počet
KSK
v Dobšinej a v Štítniku
počet absolventov 2-ročných učilíšť – na dokončenie
počet
KSK
základného vzdelania (napr. SOU Prakovce...)
zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
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Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Indikátor 5.1.5.1.
Indikátor 5.1.5.2.
Priorita 5.2.
Opatrenie 5.2.1.
Indikátor 5.2.1.1.

Indikátor 5.2.1.2.
Indikátor 5.2.1.3.
Indikátor 5.2.1.4.
Indikátor 5.2.1.5.
Indikátor 5.2.1.6.
Opatrenie 5.2.2.
Indikátor 5.2.2.1.

Indikátor 5.2.2.2.
Indikátor 5.2.2.3.
Indikátor 5.2.2.4.
Indikátor 5.2.2.5.
Indikátor 5.2.2.6.
Opatrenie 5.2.3.
Indikátor 5.2.3.1.
Indikátor 5.2.3.2.
Opatrenie 5.2.4.
Indikátor 5.2.4.1.
Indikátor 5.2.4.2.
Indikátor 5.2.4.3.
Indikátor 5.2.4.4.
Opatrenie 5.2.5.
Indikátor 5.2.5.1.
Indikátor 5.2.5.2.
Indikátor 5.2.5.3.
Indikátor 5.2.5.4.

počet osôb s osobitými vzdelávacími potrebami v
Košickom kraji
počet osôb s osobitými vzdelávacími potrebami zapojených
do vzdelávania
podpora rozvoja športu
podpora mládežníckeho športu
počet zaregistrovaných športovcov mládežníckych
družstiev (jednotlivcov) zapojených do celoštátnych súťaží
daného športového klubu v Košickom kraji
počet celoštátnych súťaží, v ktorých má športový klub
zapojené jednotlivé družstvá (jednotlivcov) v Košickom
kraji
počet umiestnení družstiev (jednotlivcov) v najvyšších
celoštátnych súťažiach
počet reprezentantov SR v jednotlivých športových
odvetviach v Košickom kraji
počet účastí a umiestnení klubu v Európskych súťažiach
v aktuálnej sezóne (kolektívne športy) v Košickom kraji
počet medailových umiestnení reprezentantov športového
klubu na oficiálnych európskych a svetových šampionátoch
podpora vrcholového športu
počet zaregistrovaných športovcov seniorských družstiev
(jednotlivcov) zapojených do celoštátnych súťaží daného
športového klubu v Košickom kraji
počet celoštátnych súťaží, v ktorých má športový klub
zapojené jednotlivé družstvá (jednotlivcov) v Košickom
kraji
počet umiestnení družstiev (jednotlivcov) v najvyšších
celoštátnych súťažiach
počet reprezentantov SR v jednotlivých športových
odvetviach v Košickom kraji
počet účasti a umiestnenia klubu v Európskych súťažiach
v aktuálnej sezóne (kolektívne športy) v Košickom kraji
počet medailových umiestnení reprezentantov športového
klubu na oficiálnych európskych a svetových šampionátoch
podpora športu pre všetkých
počet športových podujatí a športových akcií pre
neregistrovaných športovcov a širokú verejnosť
počet účastníkov športových podujatí a športových akcií pre
neregistrovaných športovcov a širokú verejnosť
podpora športových podujatí
počet majstrovstiev Sveta v určitom športovom odvetví
organizované na území Košického kraja
počet majstrovstiev Európy v určitom športovom odvetví
organizované na území Košického kraja
počet mládežníckych medzinárodných podujatí so
zahraničnou účasťou (minimálne 3 krajiny)
počet podujatí s dlhodobou tradíciou
podpora materiálno – technického zabezpečenia športu
počet novostavieb športových objektov, plôch a zariadení
počet dokončených rozostavaných športových objektov
počet zrekonštruovaných zastaralých nevyužívaných
športových objektov
počet zrekonštruovaných zastaralých športových objektov
využívaných obmedzeniami
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Merná
jednotka

Zdroj

počet

KŠÚ

počet

KŠÚ

počet

ŠZ

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

ŠZ

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

Formulár

počet

KSK

počet

KSK

počet

KSK

počet

KSK

počet

KSK

počet

KSK

počet
počet

KSK
KSK

počet

KSK

počet

KSK

Merná
Zdroj
jednotka
zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky
podpora výskumu a vývoja v podnikoch
podpora zavádzania inovácií - podpora aktivít zameraných na inováciu a
modernizáciu výrobkov, služieb, strojov, prístrojov, zariadení, tvorba prototypov,
podpora inovácií v systémoch riadenia, pre podnikateľské subjekty
objem výdavkov na výskum a vývoj do strojov a zariadení
Sk
ŠÚ SR
v Košickom kraji
podpora výstavby a vybavenia hmotnej infraštruktúry rekonštrukcia alebo
výstavba budov vrátane vybavenia kancelárskych priestorov, konferenčných
miestností, a technologických „high-tech“ priestorov, pre podnikateľské subjekty
objem výdavkov na výskum a vývoj do pozemkov a budov
Sk
ŠÚ SR
v Košickom kraji
podpora realizácie nových technológií a výrobkov založených na výsledkoch vedy
a výskumu prostredníctvom podnikateľských subjektov a následný transfer
poznatkov vedy a výskumu prostredníctvom podnikateľských subjektov do praxe
objem výdavkov na aplikovaný výskum v Košickom
Sk
ŠÚ SR
samosprávnom kraji
podpora vzniku klastrov za účelom prehĺbenia spolupráce medzi súkromným
sektorom, vedecko-technickými a informačnými centrami, univerzitami a
samosprávami v určitých odvetviach priemyslu a služieb, v ktorých má Košický
kraj rastový potenciál
počet vzniknutých klastrov na území Košického kraja
počet
KSK
počet členov v novo vzniknutých klastroch a zoskupeniach
počet
KSK
podpora obnovy a budovania technickej infraštruktúry výskumu a vývoja na
vysokých školách a vo výskumných inštitúciách
podpora obnovy výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia
na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných
organizáciách výskumu a vývoja
objem výdavkov na výskum a vývoj do strojov a zariadení
Sk
ŠÚ SR
v Košickom kraji
podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja
počet vzniknutých excelentných pracovísk v Košickom
www.vedapočet
kraji
technika.sk
podpora prenosu poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do
praxe - podpora aplikovaného výskumu a vývoja
objem výdavkov na aplikovaný výskum v Košickom kraji
Sk
ŠÚ SR
podpora budovania infraštruktúry škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
objem výdavkov na výskum a vývoj do pozemkov a budov
Sk
ŠÚ SR
v Košickom kraji
objem výdavkov na výskum a vývoj do strojov a zariadení
Sk
ŠÚ SR
v Košickom kraji
podpora využívania rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky
podpora začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom využívania
záručných schém
počet začínajúcich podnikateľov podporených pomocou
počet
NADSME
záručných schém v Košickom kraji
podpora začínajúcich malých a stredných podnikov prostredníctvom využívania
rizikového kapitálu
počet inovatívnych projektov začínajúcich podnikateľov
počet
NADSME
využívajúcich rizikový kapitál v Košickom kraji
celková výška investovaných prostriedkov rizikového
Sk
NADSME
kapitálu v Košickom kraji
podpora budovania sietí Business Angels
počet firiem zapojených do sietí Business Angels
počet
NADSME

Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Špecifický cieľ 6.
Priorita 6.1.
Opatrenie 6.1.1.
Indikátor 6.1.1.1.
Opatrenie 6.1.2.
Indikátor 6.1.2.1.
Opatrenie 6.1.3.
Indikátor 6.1.3.1.

Opatrenie 6.1.4.
Indikátor 6.1.4.1.
Indikátor 6.1.4.2.
Priorita 6.2.
Opatrenie 6.2.1.
Indikátor 6.2.1.1.
Opatrenie 6.2.2.
Indikátor 6.2.2.1.
Opatrenie 6.2.3.
Indikátor 6.2.3.1.
Opatrenie 6.2.4.
Indikátor 6.2.4.1.
Indikátor 6.2.4.2.
Priorita 6.3.
Opatrenie 6.3.1.
Indikátor 6.3.1.1.
Opatrenie 6.3.2.
Indikátor 6.3.2.1.
Indikátor 6.3.2.2.
Opatrenie 6.3.3.
Indikátor 6.3.3.1.
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Merná
Zdroj
jednotka
zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného
hospodárstva a rozvoja vidieka
zvýšenie konkurencieschopnosti, multifunkčnosti, odborného vzdelávania a
poradenstva v poľnohospodárstve
podpora investícií do kapitálovej vybavenosti a do nových technológií v agrosektore
opotrebovanosť majetku v %
%
VÚEPP
obstaranie dlhodobého HIM v Sk na hektár
Sk/ha
VÚEPP
poľnohospodárskej pôdy
efektívnosť hospodárenia na ha poľnohospodárskej pôdy
Sk/ha
VÚEPP
podpora odbytových združení
počet odbytových združení
počet
RPPK KE
vytváranie podmienok na výrobu energetických plodín na biomasu pri zachovaní
potravinovej sebestačnosti
výmera poľnohospodárskej pôdy určená na výrobu
ha
VÚEPP
energetických plodín
podpora ekologického poľnohospodárstva a výroby biopotravín
počet registrovaných ekologických prvovýrobcov
počet
ÚKSUP
podpora spracovania poľnohospodárskej produkcie v potravinárskom priemysle
a na priamy predaj
tržby za výrobky a služby na ha p.p.
Sk/ha
Radela s.r.o.
diverzifikácia aktivít prvovýrobcov do služieb vo vidieckom cestovnom ruchu
tržby z agroturistiky
Sk
Radela s.r.o.
podpora stredného odborného školstva poľnohospodárskeho
počet rekonštruovaných škôl
počet
KSK
počet absolventov SOŠ a SOU poľnohospodárskych
počet
KSK
rozvoj vzdelávacích a poradenských služieb pre všetkých pracujúcich v sektore
poľnohospodárstva
počet osôb, ktoré absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania
počet
PPA
a rekvalifikácie
zvýšenie konkurencieschopnosti, odborného vzdelávania a poradenstva v lesnom
hospodárstve a zlepšenie zdravotného stavu lesov
podpora modernizácie, inovácie a efektivity lesníckeho
sektora
obstarávanie investícií v lesníckom sektore
Sk
NLC – ZV
vytvorenie podmienok na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy
výmera novej zalesnenej plochy
ha
NLC – ZV
podiel poškodených lesných porastov z celkovej plochy
%
NLC – ZV
lesa
podpora využívania lesa ako zdroja na biomasu
ročný objem vyťaženej lesnej biomasy
t
LVÚ
rozvoj vzdelávacích a poradenských služieb pre všetkých pracujúcich v lesnom
hospodárstve
počet osôb, ktoré absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania
počet
PPA
a rekvalifikácie
podpora vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie
podpora využívania biomasy ako najperspektívnejšieho zdroja energie na vidieku
produkcia energie z rastlinnej produkcie
GJ/ha
VÚPOP
produkcia poľnohospodárskej biomasy na spaľovanie
t/rok
VÚPOP
počet bioplynových staníc
počet
VÚPOP
podpora využívania geotermálnej energie
výroba tepla z geotermálnej energie
TJ
Slovgeoterm
zapojenie subjektov poskytujúcich služby vo vidieckom cestovnom ruchu do
medzinárodných systémov
zvýšenie atraktivity sídiel

Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor
Špecifický cieľ 7.
Priorita 7.1.
Opatrenie 7.1.1.
Indikátor 7.1.1.1.
Indikátor 7.1.1.2.
Indikátor 7.1.1.3.
Opatrenie 7.1.2.
Indikátor 7.1.2.1.
Opatrenie 7.1.3.
Indikátor 7.1.3.1.
Opatrenie 7.1.4.
Indikátor 7.1.4.1.
Opatrenie 7.1.5.
Indikátor 7.1.5.1.
Opatrenie 7.1.6.
Indikátor 7.1.6.1.
Opatrenie 7.1.7.
Indikátor 7.1.7.1.
Indikátor 7.1.7.2.
Opatrenie 7.1.8.
Indikátor 7.1.8.1.
Priorita 7.2.
Opatrenie 7.2.1.
Indikátor 7.2.1.1.
Opatrenie 7.2.2.
Indikátor 7.2.2.1.
Indikátor 7.2.2.2.
Opatrenie 7.2.3.
Indikátor 7.2.3.1.
Opatrenie 7.2.4.
Indikátor 7.2.4.1.
Priorita 7.3.
Opatrenie 7.3.1.
Indikátor 7.3.1.1.
Indikátor 7.3.1.2.
Indikátor 7.3.1.3.
Opatrenie 7.3.2.
Indikátor 7.3.2.1.
Priorita 7.4.
Opatrenie 7.4.1.
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Špecifický cieľ, Priorita, Opatrenie, Indikátor

Merná
jednotka
počet

Zdroj

Indikátor 7.4.1.1.
Opatrenie 7.4.2.

počet regenerovaných sídiel
zlepšenie kvality služieb vo vidieckom turizme

Indikátor 7.4.2.1.

počet certifikovaných zariadení

Opatrenie 7.4.3.
Indikátor 7.4.3.1.
Priorita 7.5.

zlepšenie jednotnej propagácie mikroregiónov v rámci Košického kraja
počet mikroregiónov zapojených do jednotnej propagácie
počet
KSK
realizácia prístupu LEADER
zlepšovanie manažmentu, riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu vo
vidieckych oblastiach
počet úspešných MAS (malých akčných skupín)
počet
PPA

Opatrenie 7.5.1.

počet

MVRR SR
A–projekt
n.o., vlastný
výskum

Indikátor 7.5.1.1.
Vysvetlivky:
DP KSK – Dopravné podniky v KSK
Formulár – Stanovený formulár údajov od jednotlivých športových klubov potvrdený príslušným športovým
zväzom
IVPR – Inštitút pre výskum práce a rodiny
KSK – Košický samosprávny kraj
KŠÚ – Krajský školský úrad
LVÚ – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
MDPaT SR – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
MVRR SR – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NADSME – Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania
NDS – Národná diaľničná spoločnosť
NLC – ZV – Národné lesnícke centrum – Lesoprojekt Zvolen
OÚ ŽP – Obvodné úrady životného prostredia
PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra
RISO – Regionálny informačný systém odpadov
RPPK KE – Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Košice
SAD KSK – Slovenská autobusová doprava v KSK
SARIO – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
SAŽP – COHEM – Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum odpadového hospodárstva
a environmentálneho manažérstva
SAŽP – Slovenská agentúra životného prostredia
SHMÚ – POVAPSYS – Slovenský hydrometeorologický ústav – Povodňový varovný a predpovedný systém
Slovenskej republiky
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra
SPP – Slovenský plynárenský priemysel, a.s
SSC – Slovenská správa ciest
ŠOP – Štátna ochrana prírody
ŠÚ SR – Štatistický Úrad Slovenskej republiky
ŠZ – Športový zväz príslušného športového odvetvia
ÚIPŠ SR – Ústav informácií a prognóz školstva Slovenskej republiky
ÚKSUP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
ÚPSVaR SR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ÚSVPRK – Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
VÚEPP – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
VÚPOP – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy – Energetika sústav hospodárenia na pôde
VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva
ZSSK – Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ŽSR – Železnice Slovenskej republiky
www.veda-technika.sk – Informačný systém vedecko-výskumného potenciálu SR
Obrázok č. 369.

Základná databáza merateľných indikátorov.
Zdroj: Košický samosprávny kraj.
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