
Názov operačného programu:  

Rok (t): 

 
KRITÉRIUM a) ukazovatele výkonnostného rámca  

Názov 

prioritnej osi/ 

priority 
Európskej 

únie5/ 

priority6 

K
at

eg
ó

ri
a 

re
g

ió
n

u
  

T
y
p

 

u
k
az

o
v
at

eľ
a7

  

Názov ukazovateľa 
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Vyjadrenie RO ku kritériu a):8 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020. 
6 Pre program rozvoja vidieka. 
7 Výstup/ výsledok/ kľúčový vykonávací krok/ finančný. 
8 Nepovinné. 



KRITÉRIUM b) objem kontrahovania = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených 

nečerpaných prostriedkov ukončených projektov  evidovaných v informačnom monitorovacom systéme a v informačnom 

systéme platobnej agentúry v členení na úroveň prioritnej osi, priority Únie alebo priority a v členení podľa kategórie regiónov 

na základe: 

1. zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období, 

alebo 

2. právoplatných rozhodnutí  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť 

 v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba, alebo 

3. právoplatných  rozhodnutí  o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období; to platí iba 

pre neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020. 

Názov prioritnej osi/ 

priority Európskej únie9/ 

priority10 
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Program spolu:     

Vyjadrenie RO ku kritériu b):11 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
9 Pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020. 
10 Pre program rozvoja vidieka. 
11 Nepovinné. 



KRITÉRIUM c) objem čerpania =  suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie  schválených certifikačným 

orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížená o sumu nezrovnalostí a  vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného 

orgánu za časť vzťahujúcu sa na zdroje Európskej únie v členení na úroveň prioritnej osi a kategórie regiónov, v prípade 

operačného programu Rybné hospodárstvo na úroveň priority Únie; ak ide o Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

2014 – 2020, ide o sumu hrubých výdavkov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka očistených  

o nezrovnalosti a ostatné úpravy rovnajúce sa súčtu „Štvrťročných vyhlásení o výdavkoch“ nahlasovaných Európskej komisii  

(hrubé výdavky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka očistené o nezrovnalosti, nedbalosti a ostatné 

úpravy) k stanovenému dátumu v členení na úroveň priority a  v členení podľa kategórie regiónov 

Názov prioritnej osi/ 
priority Európskej únie12/ 

priority13 

Kategória 

regiónu  

Plánovaná 
kumulatívna 

hodnota k 30. 6. t 

Záväzná plánovaná 

kumulatívna 

hodnota k 31. 12. t 

Plánovaná 

kumulatívna 

hodnota  
k 31. 12. t+1 

Plánovaná 

kumulatívna 

hodnota  
k 31. 12. t+2 

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

            

            

            

            

            

            

            

Program spolu:     

Vyjadrenie RO ku kritériu c):14 

 

 
 

                                                           
12 Pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020. 
13 Pre program rozvoja vidieka. 
14 Nepovinné. 
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