
Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve 

 

1. Prehľad aktivít členov partnerstva 

 

Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu 

313011BVY7 

 

Aktivity 

% podiel partnera 
na oprávnených 

výdavkoch na danú 
aktivitu 

Hlavný partner: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná 
inštitúcia 

 0H1 Rozvoj nových metodických postupov a 
algoritmov pre efektívne hodnotenie prírodného 
kapitálu krajiny s cieľom  zabezpečenia jeho  trvalo 
udržateľného využívania na báze geosystémového 
výskumu krajiny 

100 % 

 0H2 Rozvoj nových metodických postupov a 
algoritmov na hodnotenie ochrany, ohrozenia a 
degradácie prírodného kapitálu krajiny – flexibilita 

100 % 

Partner 1: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 1H3 Hodnotenie vhodnosti krajiny pre realizáciu 
socioekonomických aktivít 

100 % 

Partner 2:1 ESPRIT spol. s r.o. 

 2H4 Výskum možností softvérovej realizácie metód a 
algoritmov pre hodnotenie prírodného kapitálu krajiny 

100 % 

 2H5 Experimentálny vývoj web GIS systému pre 
participatívne plánovanie ako nadstavby nad 
vytvorenými digitálnymi priestorovými databázami. 

100 % 

 

 

 

                                                           
1 V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov 



2. Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

 
 

Merateľný ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Cieľová hodnota 

P0196 Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo 
zahraničia 

 1 

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 

0H2 Rozvoj nových metodických postupov a algoritmov na 
hodnotenie ochrany, ohrozenia a degradácie prírodného 
kapitálu krajiny – flexibilita 

 1 

 

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v 
podporovaných subjektoch/podnikoch 

 2 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

1H3 Hodnotenie vhodnosti krajiny pre realizáciu 
socioekonomických aktivít 

 2 

 

P0315 Počet podporených účastí zahraničných 
výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej 
inštitúcie VaV 

 1 

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 

0H2 Rozvoj nových metodických postupov a algoritmov na 
hodnotenie ochrany, ohrozenia a degradácie prírodného 
kapitálu krajiny – flexibilita 

 1 

 

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií  3 

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 

0H1 Rozvoj nových metodických postupov a algoritmov pre 
efektívne hodnotenie prírodného kapitálu krajiny s cieľom  
zabezpečenia jeho  trvalo udržateľného využívania na báze 
geosystémového výskumu krajiny 

 1 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

1H3 Hodnotenie vhodnosti krajiny pre realizáciu 
socioekonomických aktivít 

 1 

ESPRIT spol. s r.o. 

2H4 Výskum možností softvérovej realizácie metód a algoritmov 
pre hodnotenie prírodného kapitálu krajiny 

 1 

 

P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu  13 

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia 

0H1 Rozvoj nových metodických postupov a algoritmov pre 
efektívne hodnotenie prírodného kapitálu krajiny s cieľom 
zabezpečenia jeho trvalo udržateľného využívania na báze 
geosystémového výskumu krajiny 

 5 

0H2 Rozvoj nových metodických postupov a algoritmov na 
hodnotenie ochrany, ohrozenia a degradácie prírodného 
kapitálu krajiny – flexibilita 

 3 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   

1H3 Hodnotenie vhodnosti krajiny pre realizáciu 
socioekonomických aktivít 

 3 

ESPRIT spol. s r.o.   

2H4 Výskum možností softvérovej realizácie metód a algoritmov 
pre hodnotenie prírodného kapitálu krajiny 

 1 

2H5 Experimentálny vývoj web GIS systému pre participatívne 
plánovanie ako nadstavby nad vytvorenými digitálnymi 
priestorovými databázami 

 1 

 


