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Kód Název indikátoru Definice aktuální verze NČI MJ 
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82510 
 

Míra stabilizace 

zaměstnanců 

implementační struktury 

Podíl zaměstnanců pracujících ve stejné organizaci (stejné IČO) v rámci 

implementace ESI fondů bez ohledu na subjekt implementace nepřetržitě po dobu 

min 3 let (k počtu všech zaměstnanců implementační struktury). Do indikátoru se 

započítají pracovníci, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, tzn., mají pracovní 

smlouvu na plný nebo částečný úvazek či jsou jmenováni do funkce. Do 

indikátoru se nezapočítávají dohody o provedení práce a dohody o pracovní 

činnosti. 

% 

80210 
Míra úspěšnosti 

projektových žádostí 
Podíl projektů, které splnily podmínky formálního hodnocení a přijatelnosti, na 

celkovém počtu předložených projektových žádostí. 
% 
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ý

s
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82500 

Počet pracovních míst 

financovaných z programu 

Úvazky pracovníků implementační struktury financovaných z programu, kteří jsou 

v zaměstnaneckém poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky pracovníků, 

kteří mají pracovní smlouvu na plný nebo částečný úvazek, jsou jmenováni do 

funkce nebo pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti 

(FTE). 

FTE 

80600 

Počet jednání orgánů, 

pracovních či poradních 

skupin 

Počet zasedání monitorovacího výboru, rady pro fondy a dalších pracovních 

skupin včetně celkového počtu jednání se zástupci EK. Jedná se o aktivity 

zajišťované příjemcem projektu. 

Jednání 

80500 

Počet napsaných a 

zveřejněných analytických 

a strategických dokumentů 

(vč. evaluačních) 

Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), 
koncepcí, strategií, studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných 
dokumentů, které byly vytvořeny za finanční podpory ESI fondů.  
„Napsaný“ znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, 
které byly vytisknuty). „Zveřejněný“ znamená, že jsou zveřejněné/či z důvodu 
citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách relevantních 
fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu určených (např. 
http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-

Dokumenty 
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evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových 
vyhledávačů. 
K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, 

aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je 

možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty vytvořené 

interně i externě. 

82000 

Počet uskutečněných 

školení, seminářů, 

workshopů, konferencí 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, 

outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky 

alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté atd.) 

Aktivity 

80001 

Počet uspořádaných 

informačních a 

propagačních aktivit 

Ukazatel sleduje počet uskutečněných komunikačních aktivit typu: TV nebo 
rozhlasový spot, soutěže, sponzoring, product placement, informační panely a 
výstavy, PR články, tiskové zprávy, tištěná nebo online inzerce apod. 
Jedná se o: 
1) Ucelené kampaně na určité téma skládající se z více typů komunikačních 
aktivit, přičemž každý nástroj (tj. druh/typ nástroje) či aktivita bude počítána zvlášť 
2) Samostatné či jednorázové aktivity, které nejsou součástí takovéto ucelené 

kampaně. 

Aktivity 

80103 

Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 

Ukazatel sleduje počet nově vytvořených komunikačních nástrojů napomáhajících 

zlepšení informovanosti, pozitivního vnímání či transparentnosti čerpání pomoci z 

ESI fondů, např. seznam příjemců, mapa projektů, webové stránky atd. 

Nástroje 

81101 

Počet tuzemských a 

zahraničních pracovních 

cest 

Počet pracovníků hrazených z programu absolvujících tuzemskou/zahraniční 

pracovní cestu za účelem účasti na jednáních sloužících k výměně zkušeností či 

získání potřebných znalostí, z nichž existuje prokazatelné potvrzení účasti/cesty. 

Potvrzením účasti se v rámci zahraniční pracovní cesty rozumí zápis ze 

zahraniční pracovní cesty. V rámci tuzemské pracovní cesty se potvrzením 

rozumí zápis včetně prezenční listiny. V případě, že není u tuzemské pracovní 

cesty zápis k dispozici, dokladuje se daná cesta schváleným cestovním příkazem 

včetně vyučování a cestovních dokladů. 

Osoby 

82300 
 

Počet nově pořízeného 

vybavení 

Celkový počet kusů nově pořízeného vybavení pro zaměstnance implementační 

struktury. Vybavením se rozumí dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný 

Inventární 

číslo 
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majetek tak, jak je definován dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve 

znění Zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb., dále dle Zákona o účetnictví č. 

563/1991 Sb., a především dle jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. (počítá 

se kus/sada s jedním inventárním číslem). 

82200 
 

Nákup materiálu, zboží a 

služeb potřebných k 

zajištění implementace 

programu 

Nákup materiálu a zboží, které nespadá do definice dlouhodobého hmotného a 

dlouhodobého nehmotného majetku dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů ve znění Zákonného opatření senátu č. 344/2013 Sb., dále dle Zákona o 

účetnictví č. 563/1991 Sb., a především dle jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 

Sb., a nákup veškerých služeb (včetně právních, odborných a poradenských) 

nezbytných pro implementaci programu. 

Kč 

80200 

Počet vytvořených 

informačních materiálů 

Počet vytvořených tištěných, elektronických, propagačních a technických 

materiálů či podobných dokumentů určených pro všechny cílové skupiny. 

Indikátor sčítá počet unikátních materiálů, nikoli počet kusů ani aktualizací/verzí 

již existujících materiálů. 

Unikátní 

materiály 

 


