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Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni
Prioritná os 2 – Špecifický cieľ 2.1.2
Kód

Názov ukazovateľa

P0103

Odhadované ročné
zníženie emisií
skleníkových plynov

P0228

Počet nových verejných

1

Definícia / metóda výpočtu

Merná
jednotka

Čas
plnenia

Príznak
rizika

Relevanci
a k HP

Tento ukazovateľ sa vypočíta pre intervencie, ktoré sú priamo zamerané
na zvýšenie výroby obnoviteľnej energie alebo zníženie spotreby energie
prostredníctvom opatrení na úsporu energie, preto jeho použitie je povinné
len v prípadoch, keď tieto ukazovatele sú relevantné. Jeho použitie pre iné
intervencie s možným vplyvom na vznik skleníkových plynov je
dobrovoľné.
Ukazovateľ vyjadruje celkový predpokladaný ročný pokles ku konca
sledovaného obdobia, nevyjadruje celkový pokles počas sledovaného
obdobia.
V prípade výroby obnoviteľnej energie odhad vychádza z množstva
primárnej energie, ktorá bola vyrobená podporovanými zariadeniami v
danom roku (za jeden rok po ukončení projektu alebo za kalendárny rok
po ukončení projektu). Obnoviteľná energia by mala byť neutrálna, pokiaľ
ide o vznik skleníkových plynov, a nahradiť výrobu neobnoviteľnej
energie. Vplyv neobnoviteľnej energie na vznik skleníkových plynov sa
odhadne podľa celkových emisií skleníkových plynov na jednotku
neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom štáte.
V prípade opatrení na úsporu energie, odhad vychádza z množstva
primárnej energie, ktorá sa ušetrila podporovanými aktivitami v danom
roku (za jeden rok po ukončení projektu alebo za kalendárny rok po
ukončení projektu). Úsporou energie má byť nahradená produkcia
neobnoviteľnej energie. Vplyv neobnoviteľnej energie na vznik
skleníkových plynov sa odhadne podľa celkových emisií skleníkových
plynov na jednotku neobnoviteľnej výroby energie v príslušnom členskom
štáte.
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Relevancia k aktivite znamená, že v prípade, ak žiadateľ realizuje príslušnú aktivitu, je povinný v rámci ŽoNFP priradiť uvedený merateľný ukazovateľ k ŽoNFP a určiť mu hodnotu. Žiadateľ priraďuje povinné merateľné ukazovatele
v závislosti od realizovanej aktivity:
a) výstavba nových budov,
b) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
d) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
e) dodávka zdravotníckej technicky, zariadenia a vybavenia,
f) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
g) budovanie bezbariérových prístupov,
h) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
2
Žiadateľ pri predkladaní ŽoNFP si stanoví v rámci ITMS 2014+ príslušný typ závislosti ukazovateľa
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budov
Počet renovovaných
verejných budov
Počet vytvorených
centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti
Počet zdravotníckych
pracovníkov
v etablovaných CIZS
Podlahová plocha
nových verejných
budov
Podlahová plocha
renovovaných
verejných budov
Zníženie ročnej
spotreby primárnej
energie vo verejných
budovách

Miera zabezpečenia
bezbariérového prístupu
osôb so zdravotným
postihnutím k
výsledkom projektu

Počet budov – obnovených pomocou prístavby, nadstavby, dostavby
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Vytvorené a funkčné (kapacita obsadená zdravotníckym personálom min.
na 50%) centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa
poskytuje zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného
poistenia.
Počet zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke
povolanie v etablovaných CIZS
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Výpočty vychádzajú z energetického certifikátu, resp. energetických
auditov, tepelnotechnických posudkov vydaných a spracovaných pred a
energetického certifikátu vydaného po významnej obnove budovy (pozri
čl. 12 odsek 1 písm. b) smernice 2010/31/EÚ). V súlade s termínom
stanoveným v smernici ukazovateľ musí platiť pre všetky verejné budovy
s celkovou úžitkovou plochou nad 500m2 a rekonštruovaných s pomocou
zo štrukturálnych fondov. Ak sa výstavba začne po 9. júli 2015, prah pre
verejné budovy sa zníži na celkovú úžitkovú plochu 250m2. RO môže
zahrnúť do výpočtu budovy s plochou menšou ako 250m2 (alebo 500m2
pred 9/7/2015).
Hodnota sa vypočíta z energetických certifikátov vydaných pred a po
rekonštrukcii. Ukazovateľ ukáže celkový pokles ročnej spotreby do konca
daného obdobia, nie celkovú úsporu energie počas daného obdobia.
Údaj vyjadruje mieru prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím s najväčšou možnou nezávislosťou primeranými
a účinnými opatreniami (napr. formou stavebných úprav, umiestnením
asistenčného zariadenia, pomôcky alebo podpornej technológie, príp.
inými riešeniami umožňujúcimi prístup osobám so zdravotným
postihnutím). Uvedené opatrenia sa vzťahujú na fyzické prostredie
dostupné verejnosti. Výslednou hodnotou musí byť na základe legislatívy
Slovenskej republiky a požiadaviek EÚ 100 %, teda zabezpečenie
bezbariérovosti v plnej miere. Metóda výpočtu: Hodnota údaju sa
stanovuje ako podiel počtu odstránených bariér k počtu prekážok
brániacim prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom
projektu, ktoré existovali v rámci predmetnej stavby v deň začatia
realizácie projektu, násobený číslom 100.
Prekážkou brániacou prístupu osôb so zdravotným postihnutím
k výsledkom projektu je každé stavebnotechnické a dispozičnoprevádzkové riešenie, ktoré nespĺňa technické požiadavky podľa prílohy
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„Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie“
k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., 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. Existujúce
bariéry identifikuje odborník (architekt) v projektovej dokumentácii podľa
parametrov, ktoré sú špecifikované najmä vo vyhláške Ministerstva
životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., 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. V projektovej
dokumentácii na rekonštrukciu sa uvádzajú všetky úpravy, ktoré sa
v objekte vykonávajú, vrátane odstránenia prekážok.
Legenda:

Čas plnenia (rok vykazovania hodnoty MU)
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