Príloha č. 3

Program rozvoja obce Turecká 2016-2022

Monitorovacia správa
Hodnotenie ukazovateľov plnenia strategických cieľov
(ročne, minimálne 2x v roku 2019 a 2023)

V obci Turecká:
Vypracoval:

dňa

Schválil:

dňa

Monitorovacia správa pomerne presne vyhodnotí realizáciu jednotlivých opatrení s dopadom na
dosiahnutie stanoveného strategického cieľa. Vyhodnotenie prebieha 2 spôsobmi:
1. Numericky - kvantitatívne
2. Popisom -kvalitatívne
Ukazovatele kvality
Pre posúdenie kvality musíme vyberať kľúčové vlastnosti majúce zásadný podiel na
hodnotenej kvalite. Tieto kľúčové vlastnosti voláme kritériá kvality. Kritéria sú špecifikáciou kvality.
Ukazovateľ kvality (indikátor) je jav, proces, charakteristika vyjadriteľná ako veličina.
Ukazovateľ informuje o efektivite zvolených foriem naplňovania cieľov overovaných v hodnotení
kvality. V momente, keď kritérium kvality je merateľná veličina, stáva sa kritérium ukazovateľom.
Správne zvolený kvalitatívny ukazovateľ musí spĺňať tieto akostné charakteristiky:
1. relevantnosť k predmetu posudzovania, tj či hodnotíme, ako je proces z hľadiska
posudzovateľa produktívny pri dosahovaní vízie
2. zrozumiteľnosť pre všetkých zapojených a dotknutých kvalitou ...................,
3. merateľnosť pomocou kvalitatívnych škál alebo kvantitatívnych dát,
4. validita – ukazovateľ obsahovo odpovedá kritériu kvality, ktoré reprezentuje
5. reliabilita -ukazovateľ spoľahlivo informuje o predmete merania - špecifickej oblasti kvality
.........................,
prináša
stabilné
informácie,
ktoré
je
možné
ďalej
využívať.

Súčasťou správy je návrh uznesenia viď. text.

UZNESENIE
Hlavička podľa zvyklostí obce

berie na vedomie

a) Monitorovaciu správu o vyhodnotení ukazovateľov plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Turecká. 2016-2022

Strategický cieľ :
Dobudovaním technickej a sociálnej infraštruktúry vo vidieckom prostredí
a udržiavaním kvality krajiny s oživenou lyžiarskou a turistickou tradíciou dosiahnuť
navrátenie príťažlivosti obce Turecká ako horského turistického strediska.
Špecifický cieľ 1.: Dobudovanie a modernizácia základných služieb obyvateľstvu
a zlepšenie kvality životného prostredia
Opatrenie

Merateľné indikátory

Počet nových obytných
domov/bytových jednotiek
Počet nových rozvojových
dokumentov obce
Počet realizovaných projektov na
zlepšenie oddychu a rekreácie
Počet pripojených domácností na
internet a mobilné siete
Počet rekonštruovaných verejných
priestranstiev

1.1.

1.2.

Zlepšiť podmienky pre
bývanie a služby
obyvateľstvu

Obnovovať dedinu,
zlepšiť a udržiavať
krajinu a
stav životného
prostredia

Počet nových objektov a zariadení
občianskej vybavenosti
Počet nových bezbariérových
opatrení na verejných budovách
Počet nových zón, stavieb a diel pre
zvýšenie kvality verejných priestorov
Počet bytov, priestorov a objektov so
zmenou funkcie bývania na služby
obyvateľstvu
Počet nových zariadení školskej,
sociálnej a zdravotnej starostlivosti
Dĺžky vybudovaných sietí technickej
a dopravnej infraštruktúry
Počet m nových prístupových
komunikácií, inžinier.sietí
a chodníkov
Počet nových a modernizovaných
služieb obyvateľstvu
Počet urbanistických
a architektonických riešení vzhľadu
obce
Počet nových ,obnovených objektov
kultúrnej hodnoty
Počet obnovených stavieb, diel
a úprav objektov
Počet obnovených zariadení
občianskej a technickej vybavenosti
Počet osvetových podujatí
zameraných na realizáciu Programu
obnovy dediny
Počet asanovaných prvkov, objektov
a lokalít znehodnocujúcich prostredie
Počet obnovených tradícií a zvykov

Merná
jednotka

Zdroje

Interpretácia

(euro)

(nárast,
stagnácia, pokles)

Počet obnovených verejných
priestranstiev
Dĺžky obnovených a
rekonštruovaných sietí technickej
a dopravnej infraštruktúry
Počet rozvojových projektov
environmentálnej infraštruktúry
Počet realizovaných opatrení (diel
a zásahov) na zlepšenie kvality
zložiek ŹP (voda, pôda, ovzdušie,
hluk a odpady)-kanalizácia a pod
Počet realizovaných opatrení na
zníženie energetického zaťaženia
verejných budov
Počet realizovaných projektovzariadení alternatívnych foriem
výroby energie a vykurovania a
čistenia odpadových vôd
Počet krajinno ekologických
zásahov a aktivít protipovodňovej
ochrany
Počet vybudovaných a obnovených
prírodných miest v krajine
Počet podujatí environmentálnej
výchovy a vzdelávania
Počet zapojených domácností do
separovaného zberu odpadov

Popis kvalitatívneho stavu plnenia opatrení cieľa 1.:
Popis k hodnoteným ukazovateľov s konštatovaním kvalitatívneho posunu príp. dovysvetlenie neplnených
ukazovateľov (prečo nedošlo k plneniu) a plnených ukazovateľov (kde nastal najvýznamnejší posun resp. čo sa
preukázalo počas obdobia ako najvýznamnejšie) Popíšte nielen výsledky ale aj dopady aj mimo opatrenia (príklad:.....
obnova verejných priestorov a životného prostredia obce malo významný ekonomický a sociálny dopad aj v náraste
počtu obyvateľov a záujmu o výstavbu......) Tu je možné spomenúť aj konkrétny projekt z akčného plánu a jeho dopad
na dosiahnutie cieľa.
Ako pomôcku využite sprievodný text k cieľom na ktorý by sme mali reagovať (odpovede a vysvetlenia
zlepšenia stavu). Pomôžte si aj číslami z analytickej časti.

Špecifický cieľ 2: Realizácia investícií do ľudí a zlepšenie pripravenosti na rozvoj
služieb a budovanie spolupráce
Počet projektov rozvoja ľudských
zdrojov
Počet novovzniknutých občianskych
organizácií (o.z., spolky, kluby
apod.)
Počet akcií na budovanie miestneho
povedomia –vzdelávacie a osvetové
Počet realizovaných podujatí
verejného, kultúrneho
a spoločenského života
Počet absolventov mimoškolských
vzdelávacích programov
Počet nových verejnoprospešných
podujatí
Počet partnerských projektov
a projektov spolupráce
Počet novovzniknutých partnerstiev

2.1.

Aktivizovať obyvateľov
pre budovanie miestnej
komunity a zvýšiť
schopnosť obyvateľov
poskytovať služby

Počet realizovaných podujatí pre
zlepšenie integrácie znevýhodnených
skupín obyvateľstva
Počet vzdelávacích akcií
Počet realizovaných podujatí pre
zlepšenie integrácie znevýhodnených
skupín obyvateľstva
Počet vzdelávacích akcií
Počet realizovaných podporných
podujatí pre zlepšenie schopností
zamestnať sa
Počet projektov vzniku a rozvoja
podniku
Počet projektov na zvýšenie
kvalifikácie a samozamestnania sa
Počet nových prevádzok podnikania
Počet nových SZČO
Počet nových pracovných miest
absolventov vzdelávania

Popis kvalitatívneho stavu plnenia opatrení cieľa 2.:
Popis k hodnoteným ukazovateľov s konštatovaním kvalitatívneho posunu príp. dovysvetlenie neplnených
ukazovateľov (prečo nedošlo k plneniu) a plnených ukazovateľov (kde nastal najvýznamnejší posun resp. čo sa
preukázalo počas obdobia ako najvýznamnejšie) Popíšte nielen výsledky ale aj dopady aj mimo opatrenia (príklad:.....
vznik OZ na podporu rozvoja obce malo významný dopad na nárast vzdelávacích programov cieľa 1 aj 3.v oblasti
XY......) Tu je možné spomenúť aj konkrétny projekt z akčného plánu a jeho dopad na dosiahnutie cieľa.
Ako pomôcku využite sprievodný text k cieľom na ktorý by sme mali reagovať (odpovede a vysvetlenia
zlepšenia stavu). Pomôžte si aj číslami z analytickej časti.

Špecifický cieľ 3.: Budovanie obce ako strediska cestovného ruchu a zvýšenie
návštevnosti
Opatrenie

Merateľné indikátory

Počet dokumentov rozvoja obce
Počet partnerstiev obce
v regionálnom rozvoji
Počet osvetových a vzdelávacích
aktivít na zvýšenie informovanostii
Počet projektov vzniku a rozvoja
podniku
Počet propagač., marketingových
materiálov, web aplikácií
Počet podujatí pre zvýšenie
návštevnosti (služby, ponuky, apod.)
Počet partnerstiev obec-podnikateľ
a podnikateľ-obec
Počet verejných zariadení na
podporu návštevnosti (ihriská,
múzeá, veže a pod.)

3.1.

Rozvíjať vidiecke
podnikateľské
prostredie pre rozvoj
celoročnej turistiky
a budovať
infraštruktúru
cestovného ruchu

Počet zariadení s informáciami –
náučné chodníky, cyklotrasy,
infosystém, infokancelárie a pod.
Počet verejných investícií pre
návštevníkov (parkovanie, verejné
WC , prístup.cesty a pod.)
Počet km vybudovaných resp.
obnovených poznávacích trás
katastrom obce
Počet vzdelávacích akcií
Počet absolventov vzdelávacích
programov
Počet nových pracovných miest
absolventov vzdelávania
Počet podujatí verejno súkromného
charakteru
Počet realizovaných podporných
podujatí pre zlepšenie schopností
zamestnať sa
Počet projektov na zvýšenie
kvalifikácie a samozamestnania sa
Počet nových prevádzok
podnikania, nových SZČO

Merná
jednotka

Zdroje
(euro)

Interpretácia
(nárast,
stagnácia,
pokles)

Počet aktivít proti kriminalite
Počet nových pracovných miest
Počet novovytvorených lôžok v
zariadeniach CR a na súkromí
Počet nových zariadení na zlepšenie
návštevnosti obce
Počet obnovených remesiel
a zručností
Počet návštevníkov

Popis kvalitatívneho stavu plnenia opatrení cieľa 3.:
Popis k hodnoteným ukazovateľov s konštatovaním kvalitatívneho posunu príp. dovysvetlenie neplnených
ukazovateľov (prečo nedošlo k plneniu) a plnených ukazovateľov (kde nastal najvýznamnejší posun resp. čo sa
preukázalo počas obdobia ako najvýznamnejšie) Popíšte nielen výsledky ale aj dopady aj mimo opatrenia (príklad:.....
Partnerstvom obce s podnikateľmi sa dosiahlo zlepšenie kvality komunitného života a zlepšenia stavebnotechnického
stavu verejných budov, príp. vznikli služby na podporu exist.výroby... a pod.......) Tu je možné spomenúť aj konkrétny
projekt z akčného plánu a jeho dopad na dosiahnutie cieľa. Ako pomôcku dávam sprievodný text k cieľom na
ktorý by sme mali reagovať (odpovede a vysvetlenia zlepšenia stavu). Pomôžte si aj číslami z analytickej
časti.

