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Upřesnění výkladu týkající se monitorovacího indikátoru 2 08 06 Počet podpořených osob 

zapojených do řízení a implementace politiky VaVaI. 

 
Řídicí orgán OP VVV (dále jen „ŘO“) upřesňuje, že v rámci výzvy Smart Akcelerátor se do cílové 

hodnoty vykazované v monitorovacím indikátoru 2 08 06 Počet podpořených osob zapojených 

do řízení a implementace politiky VaVaI (dále jen „MI 2 08 06“) musí vykazovat osoby, které 

se v rámci dotčeného projektu OP VVV podpořeného z výzvy Smart Akcelerátor zúčastnili vzdělávací 

akce (např.: zahraniční stáž, školení, odborné konzultace atd.). Podmínkou ovšem je, že jejich účast 

na takovéto vzdělávací akci není nahodilá - to znamená, že osoba vykázaná v tomto MI, by se měla 

vzdělávacích akcí zúčastňovat opakovaně a systematicky s výhledem dosažení hranice bagatelní 

podpory (40 hodin po dobu realizace projektu). Předpoklad minimální hranice počtu hodin vzdělávání 

pro podpořenou osobu, jakožto podmínka pro vykázání v rámci MI 2 08 06, je ze strany ŘO stanovena 

v souhrnu na 20 hodin. Pro tyto osoby  (tj. ty osoby, které dosáhly hranice 20 hodin, a lze je tedy v 

rámci MI 2 08 06 vykazovat) je příjemce povinen vyplňovat tzv. Kartu účastníka v rámci IS ESF 2014+. 

Do MI 6 00 00 se dané podpořené osoby vykáží až ve chvíli dosažení hranice bagatelní podpory (tj. 40 

hodin vzdělávání). Podpořená osoba se prokazuje ve sledovaném období, ve kterém úspěšně ukončí 

podporu. Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdrží na sobě nezávislých podpor. Do ZoR projektu 

příjemce přikládá kopii získaného certifikátu, potvrzení o ukončení stáže, potvrzení o absolvování 

stanoveného počtu hodin výuky, o absolvování testu, zkoušky, přijetí písemné práce jako výstupu 

kurzu, zápis z odborné konzultace apod. Důležité je prokázání délky trvání vzdělávání. Např. na 

osvědčení o absolvování vzdělávací akce bude uveden rozsah výuky 8 hodin. Originály jsou uchovány 

příjemcem u projektové dokumentace pro případnou kontrolu na místě.  

Započtení podpořené osoby do MI 2 08 06 - příklad: 

 Účastník č. 1 absolvuje 4 samostatná školení, celková doba trvání je 30 hodin za tato 4 školení. 
Hodnota vykazovaná v MI 2 08 06 bude 4, v MI 6 00 00 bude hodnota 0 (nebylo dosaženo výše 
bagatelní podpory).  

 Účastník č. 2 absolvuje 7 denní twinning, celková doba trvání bude 50 hodin. Do MI 2 08 06 se 
započítá 1 a do MI 6 00 00 také 1 (dosaženo bagatelní podpory).  

V MI 2 08 06 se tedy jedná o počet akcí, které dané podpořené osoby absolvovaly, nikoliv o počet 

těchto osob. 

 

 

 

 

 

 

 


