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Příloha č. 2
výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK
Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Přehled monitorovacích indikátorů pro vyplňování Žádosti o finanční
podporu v aplikaci Benefit7
Komentář
Kód
ind.

07.41.10

Indikátor

Počet podpořených osob klienti služeb

1195
1255
1265
1275
1285
1415
1425
1435
1445

07.41.20

z toho

07.41.11
07.41.12
1045
1185

Definice
Počet osob (klientů služeb), které obdržely jednu
nebo více podpor v rámci přijatých projektů.
Každá osoba, která obdržela podporu, se
započítává pouze jedenkrát. Pro OP VK
v případech, kdy je osobě poskytnuto více
odlišných/na sebe nenavazujících podpor v rámci
jednoho projektu, je tato osoba započítána
tolikrát, kolik podpor jí bylo poskytnuto.

muži
ženy
zaměstnaní
mladí lidé 15 - 24 let
starší pracovníci 55-64
let
menšiny
migranti
zdravotně znevýhodnění
ostatní znevýhodněné
skupiny
ISCED 1 a 2
ISCED 3
ISCED 4
ISCED 5 a 6

Počet podpořených osob –
poskytovatelé služeb

Měřící
jednot
ka

počet

počet

Počet osob poskytující služby nebo podporující
poskytování služeb, které obdržely jednu nebo
více podpor v rámci přijatých projektů. Každá
osoba, která obdržela podporu, se započítává
pouze jedenkrát.

počet

vyplňuje žadatel
v projektové
žádosti

žadatel
nevyplňuje v
projektové
žádosti, sleduje a
vykazuje při
realizaci projektu

vyplňuje žadatel
v projektové
žádosti
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Komentář
Kód
ind.

Indikátor

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých provedené změny v jejich
cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily
jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací
programy, nové vzdělávací moduly, studijní
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy,
webové portály,…).

počet

vyplňuje žadatel
v projektové
žádosti

Počet nově
vytvořených/
inovovaných produktů s
komponentou ŽP

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován
tematický celek v rozsahu minimálně 15 - 20 %
výuky.

počet

vyplňuje žadatel
v projektové
žádosti

Počet nově
vytvořených/
inovovaných produktů s
komponentou ICT
Počet nově
vytvořených/
inovovaných produktů
výhradně zaměřených
na žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů,
ve
kterých
je
problematice
informačních technologií věnován tematický
celek v rozsahu minimálně 40 hodin.

počet

vyplňuje žadatel
v projektové
žádosti

Celkový počet nově vytvořených/inovovaných
produktů výhradně zaměřených na žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.

počet

vyplňuje žadatel
v projektové
žádosti

počet

Monitorovací
indikátor
nevyplňuje
žadatel
v projektové
žádosti. Závazná
hodnota tohoto
indikátoru je
stanovena
součtem
monitorovacích
indikátorů
074601 a 074602
a bude uvedena
v právním aktu

Počet nově
06.43.10 vytvořených/inovovaných
produktů

06.43.13

z toho

06.43.12

06.43.19

07.46.01
07.46.02

Celkový počet úspěšně podpořených osob, které
obdržely jednu nebo více podpor v rámci
přijatých
projektů,
a
které
ukončily
kurz/program/obor předepsaným způsobem.
Počet úspěšně podpořených Každá osoba, která obdržela podporu, se
osob
započítává jedenkrát. Pro OP VK v případech,
kdy je osobě poskytnuto více odlišných/na sebe
nenavazujících podpor v rámci jednoho projektu,
je tato osoba započítána tolikrát, kolik podpor jí
bylo poskytnuto.

z toho

07.46.00

Definice

Měřící
jednot
ka

muži

počet

ženy

počet

vyplňuje žadatel
v projektové
žádosti

Postup při vyplňování údajů v záložce „Monitorovací indikátory“ v aplikaci Benefit7:
Při psaní projektové žádosti si žadatel zvolí relevantní indikátory, u nichž uvede Plánovanou
hodnotu, tedy hodnotu, kterou se zavazuje projektem realizovat. Datum Plánované (cílové)
hodnoty je vyplněno automaticky z pole Předpokládané datum ukončení realizace projektu.
Toto datum vyplňuje žadatel na záložce Projekt.
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Nejzazším možným datem naplnění monitorovacího indikátoru je datum ukončení realizace
projektu, které je uvedeno v právním aktu. Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů, které
jsou žadatelem uváděny v projektové žádosti, musí korespondovat s textem žádosti (např.
s hodnotami uvedenými v oddíle cílová skupina, hodnotami uvedenými v popisu jednotlivých
aktivit apod.).
Žadatel v nabídce vybere relevantní indikátor a uvede u něj plánovanou hodnotu spolu
s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději do data ukončení
realizace projektu). Žadatel se také výběrem monitorovacích indikátorů sledujících
podpořené/úspěšně podpořené osoby zavazuje vykazovat k nim relevantní monitorovací
indikátory podle pohlaví, u podpořených osob také dle věku, dosaženého vzdělání a dalších
specifik (menšiny, migranti apod.).
Osoby, které jsou cílovými skupinami, musí mít české občanství nebo trvalý pobyt v ČR a
současně musí studovat nebo pracovat v regionech České republiky, které jsou uvedeny na
záložce Území dopadu a realizace. (mimo území hl. m. Prahy).
Povinnost vykazovat monitorovací indikátory dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších
specifik (menšiny, migranti apod.) bude stanovena i v právním aktu. Kvantifikace těchto
monitorovacích indikátorů a její nenaplnění nepodléhá sankci.

Žadatel je povinen, za předpokladu, že je pro něj relevantním indikátorem úspěšně podpořená
osoba, v textu žádosti uvést za jakých podmínek je daná osoba považována za úspěšnou a tuto
skutečnost uvést v povinném komentáři u tohoto monitorovacího indikátoru.
Podrobněji jsou monitorovací indikátory, včetně výkladu základních pojmů, upraveny
v Metodice monitorovacích indikátorů OP VK, verze 3, která je dostupná na
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodika-monitorovacich-indikatoru.
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