Operačný program Bratislavský kraj

OP

Cieľ

Posilnenie
konkurenčnej
schopnosti regiónu
rozvojom
OPBK inovantívneho
podnikania a
budovaním regiónu
atraktívneho pre
život.

Posilnenie
konkurenčnej
schopnosti regionu
prostrednictvom
rozvoja
OPBK
inovantívneho
podnikania a
budovania regionu
atraktívneho pre
podnikanie a život

Posilnenie
konkurencčnej
schopnosti regionu
prostrednictvom
rozvoja
OPBK
inovantívneho
podnikania a
budovania regionu
atraktívneho pre
podnikanie a život

Názov
Typ
indikátora indikátora

Počet
novovytvoren
ých
pracovných
miest

Súhrnný index
inovatívnosti
(EIS),
regionálna
inovačná
výkonnosť

Penetrácia
širokopásmov
ého internetu
(prípojky na
100
obyvateľov)

Príloha č. 10

Definícia indikátora

kontext

Počet novovytvorených pracovných miest,
ktoré sa vytvoria prostredníctvom
podporovaných projektov

kontext

Súhrnný index inovatívnosti (EIS) zahŕňa
25 členských štátov EÚ, Bulharsko,
Rumunsko a Turecko, pridružené krajiny
Islandu, Nórsko a Švajčiarsko ako aj
Spojené štáty a Japonsko. Indikátory
Súhrnného indexu inovatívnosti sumarizujú
hlavné prvky inovatívnej výkonnosti.
Súhrnný index inovatívnosti za rok 2005 bol
celkovo revidovaný v spolupráci s Joint
Research Centre (Centrom združeného
výskumu) 1. Počet kategórií indikátorov bol
upravený zvýšením zo 4 na 5 a sada
inovatívnych indikátorov bola zvýšený na
26 indikátorov. Na základe zhodnoteného
vzťahu medzi indikátormi bolo možné
vyhodiť niektoré z nich a pridať nové, ktoré
umožňujú zachytiť informácie o nových
dimenziách inovatívnej výkonnosti.
Metodológia pre zložený index
inovatívnosti bola tiež zrevidovaná.Všetky
tieto zmeny detailne opisuje a vysvetľuje
EIS Methodology Report (EIS
Metodologická správa) za rok 2005 .

kontext

Percento domácností ktoré majú doma
prístup k internetu. Posudzované cieľové
publikum je obyvateľstvo medzi 16. až 74.
rokom života.

Počiatočn
Merná
á
jednotka hodnota_r
ok

Počiatočn
á hodnota
(hodnota
v SKK)

Počiatočná
hodnota
(hodnota v
EUR*)

Cieľová
Cieľová
hodnota - Zdroj_orga
hodnota
13 (v
nizácia
-15
EUR*)

počet
žien/počet
mužov

2006

0/0

N/A

100/100

N/A

poradie

2005

22

N/A

18

N/A

Zdroj_web

MVRR SR

Pôvodný
/nový/zm Zmena
enený

n

http://trendchart.cor
dis.lu/scoreboards/s

EUROSTAT coreboard2005/inde

n

x.cfm

percento z
celkovej
populácie
SR

2005

23

N/A

49

N/A

EUROSTAT

http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age?_pageid=1996,
39140985&_dad=p
ortal&_schema=PO
RTAL&screen=deta
ilref&language=en&
product=Yearlies_n
ew_science_technol
ogy&root=Yearlies_
new_science_techno
logy/I/I5/ir130

n

Operačný program Bratislavský kraj

OP

Cieľ

Posilnenie
konkurenčnej
schopnosti regionu
prostrednictvom
rozvoja
OPBK
inovantívneho
podnikania a
budovania regionu
atraktívneho pre
podnikanie a život

Posilnenie
konkurencčnej
schopnosti regionu
prostrednictvom
rozvoja
OPBK
inovantívneho
podnikania a
budovania regionu
atraktívneho pre
podnikanie a život

Názov
Typ
indikátora indikátora

HDP na
obyvatľa v
PKS vo
vzťahu k EU25

Tvorba
hrubého
fixného
kapitálu

Príloha č. 10

Definícia indikátora

Počiatočn
Merná
á
jednotka hodnota_r
ok

Počiatočn
á hodnota
(hodnota
v SKK)

Počiatočná
hodnota
(hodnota v
EUR*)

kontext

HDP je ukazovateľom hospodárskej
aktivity. Objemový/množstevný index HDP
na obyvateľa v PKS je vyjadrený vo vzťahu
k priemeru EÚ 25 ktorý sa berie ako základ
(= 100). Ak je index určitej krajiny vyšší
ako 100, úroveň HDP na obyvateľa tejto
krajiny je vyššia ako priemer EÚ a naopak.
Základné hodnoty sú vyjadrené v PKS,
napr. spoločná mena ktorá znižuje rozdiely
v úrovni cien medzi krajinami umožňujúc
zmysluplné objemové/množstevné
porovnanie HDP medzi krajinami. Index
počítaný v PKS hodnotách a vyjadrený vo
vzťahu k EÚ 25 (základ = 100), má viac
zmysel pre porovnanie medzi krajinami ako
pre dočasné porovnanie.

PKS

2005

57,1

N/A

kontext

Tvorba hrubého fixného kapitálu za
ekonomiku spolu pozostáva z výdavkov na
nový dlhodobý hmotný a nehmotný
majetok, alebo z iných špecifických
výdavkov, ktoré vynakladajú výrobcovia na
výrobky a služby s cieľom zachovania,
zvýšenia alebo rozšírenia svojej výrobnej
kapacity, alebo vytvorenia nových
výrobných možností v budúcnosti. V rámci
sektorového členenia sem okrem nákladov
na nákup nového dlhodobého hmotného a
nehmotného majetku (bez pozemkov,
cenností a oceniteľných práv) patria i
náklady na nákup použitého dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku. Hodnotu
tvorby znižuje predaj dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku, odovzdanie
prostredníctvom bártrovej výmeny alebo
naturálneho kapitálového transferu.

mld. Sk

2005

394618

10384,68

* hodnoty boli prepočítané v
kurze NBS (1EUR = 38 Sk.-)
* N/A = not applicable (hodnoty
nie sú aplikovateľné na danú
mernú jednotku)

Cieľová
Cieľová
hodnota - Zdroj_orga
hodnota
13 (v
nizácia
-15
EUR*)

72,39

N/A

430371 11325,55

Zdroj_web

Pôvodný
/nový/zm Zmena
enený

EUROSTAT

http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age?_pageid=1996,
39140985&_dad=p
ortal&_schema=PO
RTAL&screen=deta
ilref&language=en&
product=STRIND_
ECOBAC&root=ST
RIND_ECOBAC/ec
obac/eb011

n

ŚÚ SR

http://www.statistics
.sk/webdata/slov/tab
ulky/hdp/hdp05re.ht
m

n

Operačný program Bratislavský kraj
OP

strategická
priorita

OPBK

1. Infraštruktúra
a regionálna
1 Infraštruktúra
dostupnosť

OPBK

1. Infraštruktúra
a regionálna
1 Infraštruktúra
dostupnosť

OPBK

1. Infraštruktúra
a regionálna
1 Infraštruktúra
dostupnosť

OPBK

1. Infraštruktúra
a regionálna
1 Infraštruktúra
dostupnosť

Príloha č. 10
Počiatočná
hodnota_rok

Počiatočná
hodnota_hodnota

cieľová hodnota v
roku 2015

zdroj_organizácia

výsledok

Percentuálny podiel obyvateľov,
ktorí žijú na území, na ktorom sa
realizovali integrované stratégie percento
rozvoja mestských častí v
Bratislavskom kraji

2006

0

25

Magistrát hl. m. SR
Bratislavy

výstup / core

počet integrovaných stratégií
rozvoja mestských oblastí
ohrozených alebo postihnutých
fyzickým zničením a sociálnym
vylúčením

počet

2006

0

3

MVRR SR

Výstup / core

Počet regenerovaných sídiel, v
ktorých boli zrealizované
investičné samostatné dopytovo
počet
orientované projekty zamerané
na zlepšenie fyzického životného
prostredia

2006

0

50

MVRR SR

1.1 Regenerácia
sídiel

počet projektov, ktoré prispeli
výstup / core
k podpore cestovného ruchu

počet projektov, ktoré prispeli k
zachovaniu a obnove prírodného
dedičstva a podpore
počet
cyklistických trás s cieľom
podpory cestovného ruchu v
Bratislavskom kraji

2006

0

6

MVRR SR

OPBK

1. Infraštruktúra
a regionálna
1 Infraštruktúra
dostupnosť

1.1 Regenerácia
sídiel

priemerné zníženie
energetickej náročnosti
budov podporených v rámci
integrovaných stratégií
rozvoja mestských oblastí

výsledok

priemerné percentuálne zníženie
potreby energie na vykurovanie
budov v rámci integrovaných
percento
stratégií rozvoja mestských
oblastí

2006

0

15

MVRR SR

OPBK

1. Infraštruktúra
a regionálna
1 Infraštruktúra
dostupnosť

1.2 Regionálna a
mestská hromadná
doprava

zvýšenie počtu cestujúcich
využívajúcich vylepšenú
verejnú dopravu

výsledok / core

navýšenie počtu cestujúcich
využívajúcich služby MHD a
regionálnej hromadnej dopravy v
počet
rámci celého Bratislavského kraja
po vylepšení, v porovnani so
stavom pred vylepšením

2006

65458210

66767374

Magistrat hl. mesta
BA, Bulletin 42006/ŠÚ SR

prioritná os

opatrenie

Názov indikátora

1.1 Regenerácia
sídiel

% obyv. žijúcich v
komplexne obnovených
zónach

1.1 Regenerácia
sídiel

počet projektov
zabezpečujúcich trvalú
udržatelnosť miest

1.1 Regenerácia
sídiel

počet regenerovaných sísiel

typ indikátora

Definícia indikátora

Merná
jednotka

Operačný program Bratislavský kraj
OP

strategická
priorita

prioritná os

Príloha č. 10
Počiatočná
hodnota_rok

Počiatočná
hodnota_hodnota

cieľová hodnota v
roku 2015

zdroj_organizácia

počet projektov, ktoré podporujú
preferenciu verejnej koľajovej
počet
dopravy na riadených
križovatkách (oblasť vyžadujúca
si osobitnú ochranu ovzdušia)

2006

0

3

MVRR SR

počet podporených projektov
zameraných na zavádzanie
výstup / core
inovácií a technologických
transferov v MSP

počet projektov podporených v
rámci opatrenia 2.1

počet

2006

0

50

MVRR SR

z toho: počet podporených
začínajúcich MSP - "startups"

výstup / core

počet projektov podporených
začínajúcich MSP (prvé dva roky
po štarte) zameraných na
počet
zavádzanie inovácií a
technologických transferov
(opatrenie 2.1)

2006

0

10

MVRR SR

počet mužov
2006
/ počet žien

0

100 / 100

MVRR SR

opatrenie

Názov indikátora

typ indikátora

OPBK

1. Infraštruktúra
a regionálna
1 Infraštruktúra
dostupnosť

1.2 Regionálna a
mestská hromadná
doprava

počet projektov zameraných
na čistú mestskú dopravu v
výsledok / core
oblastiach vyžadujúcich
osobitnú ochranu ovzdušia

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.1 Inovácie a
technologické
transfery

Definícia indikátora

Merná
jednotka

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.1 Inovácie a
technologické
transfery

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.1 Inovácie a
technologické
transfery

počet vytvorených
pracovných miest v MSP

výsledok

počet pracovných miest
vytvorených intervenciou v
malých a stredných podnikoch

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.1 Inovácie a
technologické
transfery

počet projektov zameraných
na spoluprácu MSP a
verejných výskumných
organizácií

výstup / core

počet projektov zameraných na
spoluprácu MSP a verejných
počet
výskumných organizácií v rámci
opatrenia 2.1

2006

0

20

MVRR SR

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.1 Inovácie a
technologické
transfery

Počet podaných patentových
výsledok
príhlášok na EPO*

Počet žiadostí predložených na
EPO ako výsledok podporených
projektov.

počet

2006

0

22

MVRR SR

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.1 Inovácie a
technologické
transfery

Počet inovovaných produktov
výsledok
zavedených na trh

Počet inovovaných produktov
uvedených na trh ako výsledok
realizácie projektov v
Bratislavskom kraji.

počet

2006

0

40

MVRR SR

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.2 Informatizácia
spoločnosti

počet podporených projektov
zameraných na zvýšenie
výstup / core
informatizácie spoločnosti

počet projektov zameraných na
zvýšenie informatizácie
počet
spoločnosti v rámci opatrenia 2.2

2006

0

75

MVRR SR

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.2 Informatizácia
spoločnosti

počet novopripojených MSP
na širokopásmový internet

počet nových pripojení MSP k
širokopásmovému internetu
realizovaných prostredníctvom
podpory z OPBK

2006

0

50

výsledok

počet

Operačný program Bratislavský kraj
OP

OPBK

strategická
priorita

2. Vedomostná
ekonomika

prioritná os

2 Inovácie a
informatizácia

opatrenie
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Názov indikátora

typ indikátora

Definícia indikátora

Merná
jednotka

Počiatočná
hodnota_rok

Počiatočná
hodnota_hodnota

cieľová hodnota v
roku 2015

zdroj_organizácia

2006

0

10

MVRR SR

2.2 Informatizácia
spoločnosti

časová úspora pri vybavovaní
vybranej životnej situácie v
výsledok
dôsledku elektronizácie
služby

Rozdiel medzi celkovým časom
trvania procesu vykonávania
služby na strane poskytovateľa aj
prijímateľa pred a po zavedení
hod.
elektronickej služby - priemerne
na jedného obyvateľa v rámci
celého programového obdobia v
Bratislavskom kraji.

výsledok

Počet obyvateľov s dostupnosťou
do 15 min. čistého času (bez
cesty na zastávku a čakania)
počet
jazdy prostriedkom hromadnej
dopravy k najbližšiemu
fungujúcemu IOM.

2006

0

200 000

MVRR SR

výstup

Služby ktoré sú úplne dostupné
online, napr. ktoré môžu byť
kompletne vybavené
elektronicky.

počet

2006

0

24

MVRR SR

výstup

počet projektov technickej
pomoci (projekt predložený na
prípravu, vykonávanie,
monitorovanie a kontrolu a
projekt na hodnotenie a štúdie,
informácie a komunikáciu)

počet

2006

0

2

MVRR SR

Počet zamestnancov, ktorí sa
podieľajú na administrácii
programu

počet

2006

22

48

MVRR SR

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.2 Informatizácia
spoločnosti

Nárast počtu obyvateľov s
prístupom k IOM** na
celkovom počte obyvateľov

OPBK

2. Vedomostná
ekonomika

2 Inovácie a
informatizácia

2.2 Informatizácia
spoločnosti

Počet zavedených
elektronických služieb
dostupných online

OPBK

3 Technická
pomoc

počet projektov TP

OPBK

3 Technická
pomoc

Počet zamestnancov, ktorí sa
podieľajú na administrácii
výstup
programu

