Vysvětlivky k celkovému seznamu monitorovacích indikátorů
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů podle Opatření 1.1 4.2
Tento seznam obsahuje podrobnější členění všech monitorovacích indikátorů
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ).
Poznámka: indikátor = ukazatel
(viz příloha č. 1 „Monitorovací indikátory“ k vyhlašovaným Výzvám OP RLZ, která obsahuje
upozornění: „Při monitorování realizace projektu bude žadatel průběžně sledovat výstupy a
výsledky v podrobnějším členění (celkem a ženy, vymezené skupiny osob, typy kurzů apod.)
– dle Dodatku k Operačnímu programu Rozvoj lidských zdrojů.“ )
Název Opatření je označen žlutě.
Jednotlivé samostatné monitorovací indikátory jsou odděleny silnou modrou čárou.
Sloupec „Číslo“ obsahuje kód ukazatele. Ukazatel s nulovou třetí úrovní (v kódu
1.05.00 A) plní funkci základního ukazatele.
Sloupec „Název“ obsahuje obecný název ukazatele.
Sloupec „Třetí úroveň“ obsahuje informaci o podrobnějším členění podle konkrétního
zaměření ukazatele, které je charakterizováno rozdílným číslem ve třetí úrovni
monitorovacího indikátoru, např. podle vymezení cílových skupin, skupin organizací, typů
kurzů apod. – viz Dodatek OP RLZ; kapitola Monitorovací indikátory a kvantifikované cíle.
(1.05.01.A – zaměstnanci, 1.05.02.A – sebezaměstnaní , 1.04. 04.A - ostatní veřejné instituce,
1.18.23.A - kurzy dlouhodobé).
Sloupec „Čtvrtá úroveň“ obsahuje vysvětlení k písmenům v indikátorech A a F, kde A =
všichni, všechny, všechna; F = ženy. Všechny indikátory osob a podílů osob, včetně ukazatelů
pracovních míst jsou sledovány v rozdělení celkem a z toho ženy (viz poznámka přímo pod
nadpisem kapitoly Monitorovací indikátory a kvantifikované cíle v Dodatku OP RLZ).
Sloupec „Měrná jednotka“ obsahuje sdělení, v jakých jednotkách se sbírají data
v jednotlivých ukazatelích (podílové ukazatele jsou vyjádřeny v procentech).
Řádky označené růžově představují v jednotlivých indikátorech ukazatele žen (F) ve
čtvrté úrovni.
Černé vsuvky xxxxx znamenají rozdílnost zaměření jednotlivých hledisek v rámci
jednoho indikátoru, vyjádřených rozdílným kódem ve třetí úrovni (např. podniky a
instituce jsou sledovány podle organizační formy nebo podle charakteru činnosti, hledisko
závisí na zaměření projektu).
Řádky označené zeleně představují v jednotlivých indikátorech ukazatele všichni (A) ve
čtvrté úrovni.

