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1. Úvod
Tato příručka obsahuje všechny základní informace o monitorovacích indikátorech, které
jsou relevantní pro žadatele a příjemce pomoci v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost (OP LZZ).
Monitorovací indikátory (ukazatele) poskytují zpětnou vazbu o tom, zda poskytnutá
finanční podpora splnila svůj účel, tedy že projekty dosáhly cílů, které žadatelé uvedli do
žádosti o finanční podporu. Jejich prostřednictvím elektronický informační systém umožňuje
snadno a rychle monitorovat průběh realizace jednotlivých projektů a následně výkonnost
celého operačního programu.
Na základě stanovených cílů projektu si žadatel určí hodnoty monitorovacích indikátorů,
které chce díky pomoci z OP LZZ dosáhnout a tuto hodnotu uvede v Žádosti o finanční
podporu. Při monitorování realizace projektu musí příjemce naplňování těchto ukazatelů
průběžně sledovat a vykazovat v monitorovacích zprávách projektu, v případě některých
indikátorů i v detailním členění (např. podle pohlaví, podle postavení na trhu práce apod.).
Pokud je to relevantní vzhledem k cílům nebo cílové skupině projektu, musí příjemce
sledovat ukazatele i v tomto detailním rozdělení. Konkrétní výčet bude upřesněn
vyhlašovatelem výzvy. Podrobné členění indikátorů je uvedeno v kapitolách 6 a 7.

2. Definice monitorovacích indikátorů
Ukazatele jsou v rámci OP LZZ rozděleny na dvě základní skupiny a to:
1. Monitorovací indikátory finanční
Údaje o finanční realizaci jsou sledovány v MSC2007 na úrovni programu, oblastí podpory,
prioritních os a jednotlivých projektů. Naplňovány jsou průběžně informacemi vycházejících
z žádostí o platbu a čerpání. Finanční údaje jsou shromažďovány v souladu s odvětvovým
členěním navrženém Evropskou komisí.

2. Věcné monitorovací indikátory
Monitorovací indikátory na úrovni prioritních os a oblastí podpory sledují v souladu s
požadavky Evropské komise a s dalšími vydanými metodickými pokyny ukazatele čtyř typů:
1. Ukazatele vstupů
2. Ukazatele výstupů
3. Ukazatele výsledků
4. Ukazatele dopadů
Monitorovací indikátory vstupů vyjadřují částku alokovanou na program, na jednotlivé
prioritní osy a oblasti podpory. Indikátory dopadů kvantifikují důsledky operačního programu
nad rámec okamžitých účinků a budou získávány na základě sledovacích, evaluačních studií
či aproximovány na základě specifických přepočtů Výběrových šetření pracovních sil. Tyto
věcné ukazatele jsou monitorovány Řídícím orgánem a Zprostředkujícími subjekty, proto se
dále budeme podrobněji zabývat pouze ukazateli sledovanými u jednotlivých
individuálních/grantových projektů, indikátory výstupů a výsledků:

Typ: Řízená kopie elektronická

Datum: 10. 3. 2008

Vydal: ŘO OP LZZ

Číslo revize: 1

Číslo vydání: 1.1

Stránka: 4 z 18

Příloha D8 Metodika monitorovacích indikátorů

Ukazatelé výstupů podávají informace o bezprostředních účincích projektů podpořených
v rámci operačního programu a jeho prioritních os, vznikají v rámci projektu jako efekty jeho
dílčích fází. Příjemci mají činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou.
Vyjadřují počty osob, organizací a projektů, které byly s využitím daného rozpočtu podpořeny
a produktů (vzdělávacích, poradenských produktů, atd.), které byly vytvořeny. Data potřebná
pro sledování ukazatelů výsledků budou shromažďována pomocí monitorovacích zpráv
projektů.
Ukazatele výsledků vyjadřují okamžité pozitivní efekty podpory, ke kterým došlo v době
realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně mají výrazný vliv,
ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných příjemci (typicky
reakce cílových skupin na aktivity projektu, např. o úspěšném absolvování kurzu
nerozhoduje jen kvalita kurzu a lektora, ale i snaha účastníka). Ukazatele jsou vyjádřeny v
podobě počtů úspěšně vyškolených osob a počtů vytvořených pracovních míst. Jsou
sledovány i hrubé efekty individuální podpory v podobě podílu osob, u kterých poskytnutá
podpora bezprostředně splnila svůj předem definovaný účel. Data potřebná pro sledování
ukazatelů výsledků budou shromažďována buď průběžně pomocí monitorovacích zpráv
projektů, nebo prostřednictvím hodnotících studií (zpravidla dvakrát za programové období).

3. Periodicita sběru indikátorů
Periodicita sběru indikátorů bude respektovat jak potřeby monitorování, tak možnosti získat v
průběhu realizace programu relevantní data.
Sběr indikátorů výstupů bude probíhat dle periodicity předkládání monitorovacích zpráv, tj.
zpravidla pololetně, avšak v případě potřeby je ŘO oprávněn vyžádat si údaje i mimo tento
interval. Zdrojem dat jsou monitorovací zprávy předkládané příjemci.
Zdrojem indikátorů výsledků budou monitorovací zprávy příjemců, studie Eurostat, OK práce,
ale také hodnotící studie, které se budou realizovat zpravidla dvakrát za programové období.
Sběr indikátorů dopadu je závislý na údajích ze sledovacích studií či z přepočtu výběrových
šetření pracovních sil. Studie budou realizovány zpravidla dvakrát za programové období.

4. Sankce při nesplnění ukazatelů výstupů a výsledků projektu
Naplňování cílových hodnot indikátorů je ze strany příjemce závazné a prokazuje tím
dosažení cílů projektu. V případě, že výsledná hodnota ukazatelů výstupů a výsledků
nedosáhne plánované hodnoty uvedené v žádosti o finanční podporu, je poskytovatel
oprávněn přiměřeně snížit dotaci projektu. Případné snížení bude vypočítáno z celkové
přiznané částky na projekt.
Pokud je v projektu naplánováno splnění více monitorovacích indikátorů, výsledná hodnota
bude vypočtena jako jejich průměr.

V případě, že projekt předpokládá splnění tří indikátorů výstupů nebo výsledků,
bude dosažená hodnota prvního 120 %, druhého 30 % a třetího 70 % původního plánu,
vypočítá se průměr těchto hodnot. Ten je 73 %, čemuž odpovídá sankce ve výši 15%
(resp. 10% u indikátorů výsledků) z hodnoty dotace.
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V průběhu realizace může dojít i k překročení plánované hodnoty indikátorů. Potom je při
výpočtu dosažených hodnot ukazatelů navýšení u jednotlivých indikátorů započítáno
maximálně ve výši 120% původně plánované hodnoty

V případě, že projekt předpokládá splnění tří indikátorů výstupů nebo výsledků,
bude dosažená hodnota prvního 175 %, druhého 10 % a třetího 35 % původního plánu,
vypočítá se průměr z těchto hodnot: 120 %, 10 %, 35 %. Ten činí 55 %, čemuž odpovídá
sankce ve výši 20 % (resp. 10 % u indikátorů výsledků) z hodnoty dotace.

Orientační přehled sankcí při nesplnění hodnot výstupů
Dosažená hodnota monitorovacích indikátorů
výstupů vzhledem k údajům uvedeným v
žádosti
>100 % ≥ 85 %
85 % ≥ 70 %
70 % ≥ 55 %
55 % ≥ 40 %
40 %

Výše krácení dotace – z celkové částky
dotace
0
15 %
20 %
30 %
50 %

Orientační přehled sankcí při nesplnění hodnot výstupů
Výše krácení dotace – z celkové částky
Dosažená hodnota monitorovacích indikátorů
výsledků vzhledem k údajům uvedeným v
dotace
žádosti
100 % ≥ 75 %
0
75 % ≥ 50%
10 %
>50 %
20 %
Konkrétní výše krácení je vždy uvedená v právním aktu o poskytnutí podpory a za její
stanovení je zodpovědný poskytovatel dotace. Výše uvedené tabulky jsou z tohoto důvodu
pouze orientační. Vzhledem k tomu, že naplnění hodnoty výsledků nemůže realizátor
projektu zcela ovlivnit, jsou navržené sankce za nedodržení naplánovaných hodnot výsledků
podstatně nižší než v případě výstupů. Pokud realizátor projektu nesplní jak plánované
hodnoty výstupů tak výsledků, může poskytovatel dotace přistoupit k sečtení obou výše
navržených sankcí.

5. Seznam indikátorů výstupů a výsledků podle oblastí podpory
Seznam základních monitorovacích indikátorů vstupů, výstupů, výsledků a dopadů v rámci
jednotlivých oblastí podpory je uveden v Prováděcím dokumentu OP LZZ. Pouze část
z celkového seznamu indikátorů však budou sledovat a vykazovat příjemci. Seznam těchto
pro příjemce relevantních indikátorů je uveden níže pro každou oblast podpory zvlášť.
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Indikátory oblasti podpory 1.1.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
Název indikátoru
národního
číselníku
07.41.00
Počet podpořených osob
07.45.00
07.57.00

Výsledky

07.46.13

Počet podpořených
organizací
Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

Měrná jednotka a
vymezení
Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)
Počet podpořených
organizací
Počet produktů
Počet podpořených osob,
které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

Cílová
hodnota

Zdroj
dat

110 000 Příjemci
1 000 Příjemci
500 Příjemci
Příjemci
90 000

Indikátory oblasti podpory 1.2.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
Název indikátoru
národního
číselníku
07.41.00
Počet podpořených osob
07.45.00
07.57.00

Výsledky

07.46.13

Počet podpořených
organizací
Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

Měrná jednotka a
vymezení
Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)
Počet podpořených
organizací
Počet produktů
Počet podpořených osob,
které získaly kvalifikaci/
doklad o kvalifikaci

Cílová
hodnota

Zdroj
dat

40 000 Příjemci
200 Příjemci
100 Příjemci
Příjemci
30 000

Indikátory oblasti podpory 2.1.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
Název indikátoru
národního
číselníku
07.41.00
Počet podpořených osob

Výsledky

07.46.13

07.01.00
07.01.01

07.01.02

Počet úspěšných
absolventů kurzů

Počet vytvořených
pracovních míst, z toho:
• počet míst, na
které nastoupili
muži
• počet míst, na
které nastoupily
ženy

Měrná jednotka a
vymezení
Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)
Počet podpořených osob,
které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci
Počet nově vytvořených
pracovních míst

Cílová
hodnota

Zdroj
dat

490 000 Příjemci

Příjemci
391 000

30 000

Příjemci

14 000

16 000

Indikátory oblasti podpory 2.2.
Druh
indikátoru

Kód
národníh
o
číselníku

Název indikátoru

Měrná jednotka a
vymezení

Cílová
hodnot
a
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Výstupy

07.41.00

Počet podpořených osob

07.45.00

Počet podpořených
organizací
Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

07.57.00
Výsledky

07.46.13

Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)
Počet podpořených
organizací
Počet produktů
Počet podpořených osob,
které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

10 000

Příjemci

250

Příjemci

50

Příjemci
Příjemci

9 000

Indikátory oblasti podpory 3.1.
Druh
indikátoru

Kód
Název indikátoru
Měrná jednotka a
národního
vymezení
číselníku
07.41.00
Počet podpořených osob: Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)

Výstupy

07.45.00

Počet podpořených
organizací
Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

07.57.00
Výsledky

07.46.13

Počet podpořených
organizací
Počet produktů

Cílová
hodnota

Zdroj
dat

86 000 Příjemci

2 000 Příjemci
100 Příjemci

Počet podpořených osob,
které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

26 000 Příjemci

Indikátory oblasti podpory 3.2.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
Název indikátoru
národního
číselníku
07.41.00
Počet podpořených osob:

07.45.00
07.57.00
Výsledky

07.46.13

Měrná jednotka a
vymezení

Cílová
hodnota

Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)

Počet podpořených
organizací
Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

Zdroj
dat

13 000 Příjemci

Počet podpořených
organizací
Počet produktů

300 Příjemci
40 Příjemci

Počet podpořených osob,
které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

2 000 Příjemci

Indikátory oblasti podpory 3.3.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
národního
číselníku
07.41.00

07.45.00

Název indikátoru

Měrná jednotka a
vymezení

Počet podpořených
osob

Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)

Počet podpořených
organizací

Počet podpořených
organizací

Cílová
hodnota

Zdroj
dat

22 000 Příjemci

550 Příjemci
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07.57.00

Výsledky

07.46.13

07.02.00

07.02.01

Počet
Počet produktů
nových/inovovaných
produktů
Počet úspěšných
Počet podpořených osob,
absolventů kurzů
které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci
Počet vytvořených
pracovních míst pro
znevýhodněné
skupiny celkem,
z toho:
• pro muže
• pro ženy

100 Příjemci

17 000 Příjemci

5 000 Příjemci

2000

07.02.02

3 000

Indikátory oblasti podpory 3.4.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
národního
číselníku
07.41.00

07.45.00
07.57.00

Výsledky

07.46.13

Název indikátoru

Měrná jednotka a
vymezení

Cílová
hodnota

Počet podpořených
osob, z toho:

Počet osob (v členění dle
1828/06, příloha 23)

Počet podpořených
organizací
Počet
nových/inovovaných
produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

Počet podpořených
organizací
Počet produktů

Zdroj dat

19 000 Příjemci

650 Příjemci
100 Příjemci

Počet podpořených osob,
které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

15 000 Příjemci

Indikátory oblasti podpory 4.1.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
národního
číselníku
07.41.00

07.45.00
07.57.00

Výsledky

07.46.13

Název indikátoru

Měrná jednotka a
vymezení

Počet podpořených
osob

Počet osob (v členění
dle 1828/06, příloha 23)

Počet podpořených
organizací
Počet nově
vytvořených/
inovovaných
produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

Cílová
hodnota

Zdroj dat

20 000

Příjemci

Počet podpořených
organizací
Počet produktů

100

Příjemci

70

Příjemci

Počet podpořených
osob, které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

17 500

Příjemci

Indikátory oblasti podpory 4.2.
Druh
indikátoru

Kód
národního
číselníku

Název indikátoru

Měrná jednotka a
vymezení

Cílová
hodnota
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Výstupy

07.41.00

Počet podpořených Počet osob (v členění
osob
dle 1828/06, příloha 23)

07.45.00

Počet podpořených
organizací
Počet nově
vytvořených/
inovovaných
produktů
Počet úspěšných
absolventů kurzů

07.57.00

Výsledky

07.46.13

60 000 Příjemci

Počet podpořených
organizací
Počet produktů

1 100 Příjemci

Počet podpořených
osob, které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

52 500 Příjemci

30 Příjemci

Indikátory oblasti podpory 5.1.
Druh
indikátoru
Výstupy

Kód
národního
číselníku
07.41.00

07.45.00
07.57.00

43.05.00

Výsledky

48.19.00

Název indikátoru

Měrná jednotka a
vymezení

Počet podpořených
osob

Počet osob (v
členění dle 1828/06,
příloha 23)
Počet podpořených
organizací
Počet produktů

Počet podpořených
organizací
Počet nově
vytvořených/
inovovaných produktů
Počet vytvořených
Počet partnerství
partnerství
vytvořených na
základě podpořených
projektů
Počet proškolených
Počet osob, které se
osob
účastnily
vzdělávacích aktivit
v rámci podpořených
projektů a ukončily je
předepsaným
způsobem

Cílová
hodnota

Zdroj dat

6 000

Příjemci

400

Příjemci

50

Příjemci

50

Příjemci

5 000

Příjemci

Indikátory oblasti podpory 6.1.
Druh
indikátoru
Výstupy

Výsledky

Kód
národního
číselníku
07.57.00

07.46.13

Název indikátoru

Měrná jednotka a
vymezení

Počet nově
Počet vytvořených
vytvořených/inovovaných produktů (evaluační
produktů
studie, analýzy,
publicitní opatření)
Počet úspěšných
Počet podpořených
absolventů kurzů
osob, které získaly
kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci

Cílová
hodnota

Zdroj dat

Příjemci
80

500

Typ: Řízená kopie elektronická
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6. Podrobné členění části věcných monitorovacích indikátorů
Část věcných monitorovacích indikátorů je sledována v podrobnějším členění. V souladu s
nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, příloha 23, budou vybrané monitorovací indikátory
uvedené u jednotlivých prioritních os a oblastí podpory OP LZZ dále podrobně členěny, a to
následujícím způsobem:
07.41 počet podpořených osob (vykazuje se v okamžiku vstupu osoby do projektu)
Kód
Název
Poznámka
07.41.00 celkem
detailní členění podle pohlaví
07.41.01 muži
07.41.02 ženy
detailní členění podle postavení na
trhu práce
Fyzické osoby závislé na příjmu na základě
07.41.04 zaměstnaní
07.41.05
07.41.06

07.41.07
07.41.08

07.41.09

07.41.18
07.41.19
07.41.25

pracovního poměru nebo obdobného vztahu.
Fyzické osoby, které podnikají na vlastní účet a
jejich příjmy nejsou závislé na pracovním
poměru nebo obdobném vztahu.
Uchazeči o zaměstnání podle § 24 a násl.
dlouhodobě nezaměstnaní
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, kteří jsou v evidenci
déle než 6 měsíců u osob do 25 let a déle než 12
měsíců u osob nad 25 let.
uchazeči o zaměstnání podle § 24 a násl.
nezaměstnaní celkem
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů.
Osoby které nejsou zaměstnané, ale současně
neaktivní osoby celkem
nesplňují podmínky pro zařazení mezi osoby
nezaměstnané (nehledají aktivně práci nebo
nejsou připraveny k nástupu do práce). Např.
starobní důchodci, invalidní důchodci, ženy
v domácnosti, rentiéři, osoby připravující se na
výkon budoucího povolání apod.
neaktivní osoby ve vzdělávání či Ta část neaktivních osob, která se připravuje na
odborné přípravě (žáci, studenti a výkon budoucího povolání (žáci základních a
středních škol, studenti vyšších odborných a
učni)
vysokých škol)

osoby samostatně výdělečně činné

detailní členění podle věku
mladí lidé 15–24 let
starší pracovníci 55–64 let
detailní členění podle znevýhodnění
Skupiny osob, které se určitým znakem
menšiny

07.41.26

migranti

07.41.27

zdravotně znevýhodnění

(národností, náboženstvím, jazykem, kulturními
zvyky apod.) odlišují od ostatních občanů státu,
což je znevýhodňuje v přístupu ke zdrojům a na
trh práce.
Skupina přistěhovalců v ČR, která zahrnuje
nelegální imigranty, žadatele o azyl, uznané
azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým nebo
trvalým pobytem v ČR.
Do této kategorie patří v souladu s par. 67
zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti fyzické
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07.41.28

ostatní znevýhodněné skupiny

07.41.10
07.41.11
07.41.12

detailní členění podle dosaženého
vzdělání
základní ISCED 1 a 2
střední ISCED 3
nástavbové studium ISCED 4
vysokoškolské ISCED 5 a 6
členění podle typu cílové skupiny
Klienti služeb
muži
ženy

07.41.20
07.41.21
07.41.22

Poskytovatelé služeb
muži
ženy

07.41.41
07.41.42
07.41.43
07.41.44

osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány
plně invalidními,
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány
částečně invalidními,
c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně
znevýhodněnými.
Osoby s jiným znevýhodněním při vstupu na trh
práce, než zahrnují výše uvedené kategorie
(např. žáci se speciálními potřebami).

Podrobné členění dalších indikátorů
Kromě podrobného členění vyplývajícího z nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, příloha 23
budou podrobně členěny i některé další monitorovací indikátory. Seznam těchto indikátorů a
jejich členění je uveden níže.
07.45 počet podpořených organizací
07.45.00
Celkem
detailní členění podle typu subjektu
07.45.01
malé a střední podniky
07.45.02
veřejná správa
07.45.03
nestátní neziskové organizace
07.45.04
ostatní organizace
07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů
07.46.13
Celkem
členění podle pohlaví
07.46.14
muži
07.46.15
ženy
členění podle typu cílové skupiny
07.46.10
Klienti služeb
07.46.11
muži
07.46.12
ženy
07.46.20
07.46.21
07.46.22

Poskytovatelé služeb
muži
ženy
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07.01.00 Počet vytvořených pracovních míst
07.01.00
Celkem
detailní členění podle pohlaví
07.01.01
počet vytvořených pracovních míst – pro muže
07.01.02
počet vytvořených pracovních míst – pro ženy
07.02.00 Počet vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny
07.02.00
Celkem
detailní členění podle pohlaví
07.02.02
počet vytvořených pracovních míst – pro ženy
48.19.00 Počet proškolených osob
48.19.00
Celkem
detailní členění podle pohlaví
48.19.11
muži
48.19.12
ženy

V obecném měřítku monitorovací indikátory rozlišují mezi přímou podporou jednotlivců a
organizací a nepřímou podporou, která je poskytována v rámci oblasti podpory zaměřených
na zkvalitnění systémů.
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7. Definice indikátorů OP LZZ
V níže uvedené tabulce jsou podrobně popsány definice těch monitorovacích indikátorů OP LZZ, které jsou s ohledem na jejich vykazování
relevantní pro příjemce.

VÝSTUPY
Kód

Název

Definice

Jednotka

49.12

Počet podpořených
projektů

Celkový počet podpořených projektů, kterým byla poskytnuta na
základě žádosti finanční podpora z OP LZZ; započítávají se
projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace

ks

Detailní
členění
NE

07.41.00

Počet podpořených
osob

Celkový počet osob, které v rámci projektu získali jakoukoliv
formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor, každá
podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou;
podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu ze
které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu
např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.

ks

ANO

Členění ukazatele:
• klienti služeb (muži/ženy)
• osoby poskytující služby nebo podporující poskytování
služeb (muži/ženy)
Klient služby je osoba, které v rámci podpory z OP LZZ byla
Typ: Řízená kopie elektronická
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Zdrojem dat – Monitorovací
systém
Relevantní pro oblast podpory:
1.1, 1.2,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
5.1 a
6.1
Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast podpory:
1.1, 1.2,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
5.1,
6.1

Příloha D8 Metodika monitorovacích indikátorů

poskytnuta služba zlepšující její postavení na trhu práce (např.:
služby poskytované prostřednictvím úřadů práce nebo organizací
poskytujících sociální služby). Klienty služeb mohou být
například: zaměstnanci, sebezaměstnaní, uchazeči a zájemci o
zaměstnání, zdravotně postižení, osoby bez přístřeší, příslušníci
etnických minorit atd.
Každou podpořenou osobu započítáváme v rámci jednoho
projektu pouze jednou, bez ohledu na to, kolik podpor získala.
Poskytovatel služby je osoba, která služby poskytuje nebo
podporuje jejich poskytování. Tyto osoby jsou podporovány v
rámci rozvoje příslušného systému s cílem rozvinout
poskytované služby klientům nebo podpořit jejich kvalitní
poskytování. Jedná se tedy o osoby, které jsou podpořeny nikoli
proto, aby zlepšily své postavení na trhu práce, ale aby zlepšily
kvalitu poskytovaných služeb, rozšířily jejich spektrum a zajistily
zvýšení jejich objemu. Jedná se například o pracovníky služeb
zaměstnanosti, pracovníky organizací zajišťujících služby v
oblasti trhu práce, sociálních služeb a pracovníky státní správy
obecně. Pracovníky podporující poskytování služeb jsou
například pracovníci ministerstev, územní samosprávy,
organizací sociálních partnerů apod.
Každá podpořená osoba je v rámci jednoho projektu
započítávána pouze jednou, bez ohledu na to, kolik podpor
obdržela.
07.45.00

Počet podpořených
organizací

ks
Celkový počet organizací, které z projektu získaly podporu a
alespoň z části ji využily pro svůj rozvoj. Do tohoto počtu se
zahrnuje předkladatel a jeho partneři uvedení v žádosti o
finanční podporu (Př.: Pokud má žadatel dva partnery bude
hodnota tohoto ukazatele 3.)
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Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast podpory –
1.1, 1.2,
2.2,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
5.1,
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07.57.00

43.05.00

Počet nově
vytvořených/
inovovaných
produktů

Počet vytvořených
partnerství

Celkový počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů, tj.
produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách
nebo formách zvýšily jejich kvalitu; produkt je souhrnný pojem
označující všechny formy, kterými je poskytována podpora
cílovým skupinám, např. vzdělávací program, kurz, metodika,
osnovy, školní vzdělávací program, e-learningový produkt,
rekvalifikační modul, integrační postupy, vytvořená či inovovaná
vzdělávací pomůcka apod.
Započítávají se pouze výše uvedené produkty vzniklé v rámci
hlavních aktivit projektu, nikoli např. propagační předměty (s
výjimkou projektů v prioritní ose 6, jejichž hlavní aktivitou může
být právě publicita)
Počet mezinárodních partnerství vytvořených na základě
podpořených projektů

ks

NE

Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast podpory:
1.1, 1.2,
2.2,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
5.1,
6.1

ks

NE

Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast podpory:
5.1,

ks

ANO

Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast
podpory:
1.1, 1.2,
2.1, 2.2,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2,
6.1

VÝSLEDKY
07.46.13

Počet úspěšných
absolventů kurzů

Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o
kvalifikaci
Jedná se o osoby, které ukončily kurz způsobem stanoveným
poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, osvědčení,
úspěšně absolvovaly závěrečný test).
Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten
tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem.
Členění ukazatele:
• klienti služeb (muži/ženy)
• osoby poskytující služby nebo podporující poskytování
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služeb (muži/ženy)
07.01.00

Počet vytvořených
pracovních míst

Počet nově vytvořených pracovních míst
Členění ukazatele:
• počet míst, na které nastoupili muži
• počet míst na které nastoupily ženy
Vytvořenými pracovními místy jsou místa vytvořená v rámci
projektu v souladu se stanovenými pravidly.
Vytvořeným pracovním místem se rozumí:
− nové pracovní místo u zaměstnavatele podpořené formou
úhrady mzdových nákladů
− nové pracovní místo pro sebezaměstnání (OSVČ) podpořené
prostřednictvím vzdělávání a podpůrných služeb (např.
informativních, poradenských, analytických) (pracovní místa
pro sebezaměstnání nelze podporovat formou příspěvku na
zřízení a vybavení ani formou mzdových příspěvků)
− pracovní místo u zaměstnavatele vytvořené v souvislosti s
projektem, které představuje čistý nárůst pracovních míst a
na které nejsou poskytovány mzdové příspěvky za
předpokladu, že toto místo není financováno z jiných
veřejných zdrojů (např. APZ) a že je v projektu jasně
zdůvodněno, jak bude projekt přínosný pro vytvoření
pracovního místa.
Počet vytvořených pracovních míst musí představovat čisté
přírůstky pracovních míst v organizaci oproti průměru za
posledních 12 měsíců. Nositelem nově vzniklých pracovních míst
může být příjemce podpory, jeho projektový partner nebo jiný
zaměstnavatel. Pracovní místa musí vzniknout v přímé
souvislosti s projektem.

Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která
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Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast
podpory:
2.1,
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07.02.00

48.19.00

Počet vytvořených
pracovních míst pro
znevýhodněné
skupiny

Počet proškolených
osob

vzniknou v rámci realizačního týmu projektu.
Definice tohoto indikátoru je shodná s definicí ukazatele 07.01
ks
Počet vytvořených pracovních míst. Jediný rozdíl spočívá
v odlišné cílové skupině tohoto ukazatele, kterým jsou s ohledem
na věcné zaměření oblasti podpory 3.3 osoby znevýhodněné na
trhu práce.
Členění ukazatele:
• počet nově vytvořených pracovních míst pro muže
• počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy
Počet osob, které se účastnily vzdělávacích aktivit v rámci
podpořených projektů v Prioritní ose 5 Mezinárodní spolupráce a
ukončily je předepsaným způsobem
Členění ukazatele:
• muži
• ženy
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Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast
podpory:
3.3
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Zdrojem dat – příjemce
Relevantní pro oblast
podpory:
5.1

