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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU (ČL. 50 ODST. 2 

A ČL. 111 ODST. 3 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 

 

Klíčové informace o implementaci programu v dotčeném roce, vč. informací o 

finančních nástrojích, ve vztahu k finančním údajům a indikátorům. 

Výroční zpráva operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále „OP VVV“) se 

vypracovává na základě čl. 50 obecného nařízení (EU) č. 1303/2013 a je významným 

nástrojem pro sledování pokroku při realizaci operačního programu. 

Hlavním cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice 

založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních 

výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. OP VVV se 

ve třech prioritních osách (dále „PO“) zaměřuje na celý vzdělávací systém od 

mateřských až po vysoké školy, včetně podpory výzkumu a vývoje a navazuje na 

operační programy z období 2007–2013 v gesci Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy (dále „MŠMT“), tedy na Operační program Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost (dále „OP VK“) a Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

(dále „OP VaVpI“). 

V prosinci 2014 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formální 

vyjednávání s Evropskou komisí (dále „EK“) o finální podobě operačního programu, 

který byl ze strany EK oficiálně schválen 13. května 2015. V tomto roce byla 

připravována podrobná prováděcí dokumentace pro realizaci OP VVV – Operační 

manuál OP VVV (dále „OM OP VVV“) a jeho přílohy, které podrobně popisují 

pravidla a postupy při implementaci programu. První verze OM OP VVV byla 

schválena dne 12. února 2015.  V souvislosti se schválením operačního programu 

Evropskou komisí byly vytvořeny a aktualizovány klíčové dokumenty pro žadatele a 

příjemce. V souvislosti se změnami implementační struktury a s postupným 

upřesňováním vnitřních postupů s účinností od 1. února 2016 byla vydána 2. verze OM 

OP VVV. Členy MV byl schválen Roční komunikační plán OP VVV pro rok 2015 i pro 

rok 2016 a Evaluační plán OP VVV. 

Celková alokace OP VVV včetně národního spolufinancování činí 3,44 mld. EUR, z 

toho činí příspěvek z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále „ESIF“) 2,77 

mld. EUR. Operační program je multifondový, příspěvek z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (dále „EFRR“) je ve výši 1,52 mld. EUR a z Evropského sociálního 

fondu (dále „ESF“) 1,25 mld. EUR. 

V operačním programu je novým prvkem oproti předcházejícímu programovému 

období stanovená povinná míra spolufinancování projektů ze strany žadatele/příjemce. 

Výši tohoto spolufinancování upravuje materiál Ministerstva financí ČR „Pravidla 

spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém 

období 2014–2020“ dle fondu (ESF/EFRR), rozvinutosti regionu a typu organizace. 

V souladu s čl. 47 Obecného nařízení byl zřízen Monitorovací výbor OP VVV (dále 

„MV“). Dne 24. března 2015 proběhl přípravný („nultý“) MV. První řádné zasedání 

MV se konalo 19. června 2015. V roce 2015 proběhla další dvě řádná zasedání MV OP 

VVV – dne 30. září a 10. prosince 2015.  

Z důvodu zajištění flexibilního a výkonného pracovního nástroje pro zapojení partnerů 

do provádění, monitorování a hodnocení OP VVV byla zřízena pracovní skupina pod 

MV – Plánovací komise programu (dále „PKP“). PKP připravuje, projednává a 

schvaluje Harmonogram výzev na celý rok. Pod PKP jsou zřízeny její dílčí platformy 

dle zaměření jednotlivých prioritních os programu, a to PKP pro PO1 a PO2 a PKP pro 

PO3, na kterých jsou projednávány návrhy věcného zaměření výzev, případné vymezení 
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aktivit, apod. V roce 2015 proběhla tři zasedání PKP hlavní ve dnech 8. července, 24. 

září, 4. prosince 2015, dále pak tři zasedání PKP pro PO1, PO2 ve dnech 13. - 14. 

července, 8. října a 4. prosince 2015 a jedno zasedání PKP pro PO3 dne 17. července 

2015. 

Odbor přípravy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání uskutečnil na 

začátku roku 2015 sérii informačních seminářů k OP VVV. Cílem těchto seminářů bylo 

informovat potenciální žadatele o tématech a aktivitách, které mohou být podpořeny v 

rámci tohoto operačního programu, o oprávněných žadatelích a cílových skupinách. 

Semináře byly tematicky rozděleny podle prioritních os. Pracovníci ŘO OP VVV v 

průběhu roku 2015 prezentovali na desítkách seminářů odborné veřejností koncepci OP 

VVV, jednotlivé prioritní osy, ale také aspekty řešící tzv. územní dimenzi (krajské a 

místní akční plány, koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) a konkrétní 

oblasti vzdělávacího systému. 

V červenci a srpnu 2015 vyhlásil ŘO OP VVV první výzvy pro Individuální projekty 

systémové (PO3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), Podporu excelentních 

výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerátor (PO2). V průběhu podzimu následovalo 

vyhlášení výzev pro Fázované projekty (PO1), Teaming (PO1), Inkluzivní vzdělávání 

(PO3) a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (PO3). V souvislosti s vyhlašováním 

výzev byla na webových stránkách zveřejněna řada potřebných dokumentů, mimo jiné i 

Pravidla pro žadatele a příjemce. S každou zveřejněnou výzvou zároveň MŠMT 

organizovalo semináře pro žadatele, prostřednictvím nichž informovalo o náležitostech, 

které je třeba zohlednit při žádosti o podporu. Celkem proběhlo v roce 2015 třináct 

seminářů pro žadatele, těchto seminářů se zúčastnilo 618 žadatelů. 

V letních měsících roku 2015 byla zahájena výběrová řízení na tuzemské externí 

hodnotitele, která vedla k získání 322 hodnotitelů, tito hodnotitelé byli zapojeni do 

hodnocení prvních přijatých projektových žádostí v prosinci 2015.  V polovině 

listopadu 2015 bylo vyhlášeno výběrového řízení na zahraniční externí hodnotitele, toto 

výběrové řízení je vyhlášeno do 30. června 2016. 

Dne 4. listopadu 2015 se konala v Národní technické knihovně konference OP VVV, 

které se zúčastnili zástupci EK, Řídícího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti z řad 

počátečního i vysokého školství a výzkumných institucí. Hlavním tématem konference 

bylo představení OP VVV a jeho návaznosti na operační programy období 2007 – 2013. 

Zástupci Řídicího orgánu OP VVV seznámili účastníky konference se zaměřením 

jednotlivých prioritních os OP VVV a v neposlední řadě také s aktuálními výzvami pro 

rok 2015 a s výzvami plánovanými pro rok 2016. 

K 31. 12. 2015 byly vyhlášeny výzvy v OP VVV ve všech prioritních osách, mimo PO 

4 Technická pomoc. V prioritní ose 1 byly schváleny k realizaci velké fázované 

projekty. Dosud přijaté projektové žádosti v prioritní ose 1, 2 a 3 vstoupily do složitého, 

ale precizně nastaveného cyklu hodnocení, do něhož budou v průběhu roku 2016 

zapojeni i zahraniční hodnotitelé. V průběhu roku 2015 nebyly ze strany příjemců 

předloženy Řídícímu orgánu žádné žádosti o platbu. 

Předběžné podmínky relevantní pro OP VVV jsou v případě těch, jejichž gestorem je 

MŠMT, plněny dle platného závazného harmonogramu a v současné době není 

identifikováno riziko jejich nenaplnění. Za rizikové lze považovat plnění relevantní 

předběžné podmínky 1.1. Výzkum a vývoj – Inteligentní specializace v gesci Úřadu 

vlády - Sekce vědy, výzkumu a inovací.  
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3. PROVÁDĚNÍ PRIORITNÍ OSY (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 

 

3.1. Přehled provádění 

ID Prioritní osa Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá 

k jejich odstranění 

1 Posilování kapacit pro 

kvalitní výzkum 

PO 1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro výzkumně zaměřené vzdělávací programy  

a na podporu strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Vyhlášené výzvy korespondují s 

požadavkem na soulad projektů s Národní výzkumnou a inovační strategií inteligentní specializace ČR.  

Výzva Fázované projekty - průběžná, alok. 3,2 mld. Kč, vyhl.: 22. 9. 2015, ukon.: 15. 6. 2016, 2 žádosti o 

podporu pro 2. fázi projektu, projekty v roce 2015 zahájily realizaci.  

Výzva Podpora excelentních výzkumných týmů - kolová, alok. 2,5 mld. Kč., vyhl.: 28. 8. 2015,  

ukon.: 22. 1. 2016.  

Výzva Teaming - průběžná, alok. 2,6 mld. Kč, vyhl.: 26. 10. 2015, ukon.: 31. 10. 2016.  

Došlo k přípravě a vyhlášení avíz výzev Excelentní výzkum, Výzkumné infrastruktury a Výzkumné infrastruktury 

pro vzdělávací účely - budování či modernizace, jež doplnily výzvy v rámci PO2 OP VVV.  

Došlo k upřesnění požadavků na dokumentaci ke stavební části žádostí o podporu. Bylo řešeno nastavení cost-

benefit analýzy v informačním systému, což vedlo k prodloužení výzvy. Vzhledem  

k modernizaci pravidel veřejné podpory v roce 2014 byla řešena problematika veřejné podpory. Pro  

OP VVV mělo zásadní dopad vydání Nového Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 

198/01) a Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, týkající se slučitelnosti podpory s vnitřním trhem.  

Nastavení podmínek a výběr vhodných režimů podpory pro výzvy bylo průběžně konzultováno s ÚOHS. 

Vzhledem k rozsáhlé revizi pokynů k veřejné podpoře a absenci výkladové praxe proběhly též konzultace s DG 

Competition. 

2 Rozvoj vysokých škol a 

lidských zdrojů pro 

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na vysokých školách, rozvoj lidských 

zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, a na zlepšení infrastrukturních podmínek 

a otevřenost vzdělávání na vysokých školách. Naplňování tohoto záměru je zajištěno prostřednictvím 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá 

k jejich odstranění 

výzkum a vývoj mechanizmu komplementárního provázání klíčových výzev zaměřených na vysoké školy. 

V roce 2015 byla vyhlášena průběžná výzva Smart Akcelerátor s alokací 650 mil. Kč, vyhlášení: 28. srpna 2015, 

ukončení: 30. června 2016, v roce 2015 podány 2 žádosti o podporu. 

V roce 2015 byly připravovány výzvy ESF výzva pro VŠ, zaměřená na studenty bakalářských a magisterských 

studijních programů a výzva Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, které jsou komplementárně 

doplněny výzvami investičními ERDF výzva pro vysoké školy a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – 

budování či modernizace (v PO1), které se zaměřují na infrastrukturní zajištění výuky, přístrojové a materiálové 

vybavení apod. Komplementární výzvy umožní vysokým školám realizovat infrastruktury sdružující všechny 

stupně vysokoškolského vzdělávání. Pro zachování vazeb byl vytvořen systém časově souběžného hodnocení 

žádostí o podporu. Dále byla připravována výzva Budování expertních kapacit - transfer technologií. 

V této prioritní ose byla též řešena problematika veřejné podpory. Vzhledem k nutnosti dalšího zhodnocení 

dopadu podmínek veřejné podpory na oblast celoživotního vzdělávání bylo rozhodnuto o odložení vyhlášení 

výzvy zaměřené na tento specifický cíl až na rok 2016. 

3 Rovný přístup ke 

kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání 

Prioritní osa 3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

zvýšení kvality předškolního vzdělávání, rozvoj strategického řízení, zkvalitnění přípravy pedagogických 

pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy a posílení jejich relevance pro trh práce.  

V roce 2015 byly vyhlášeny 4 výzvy:  

Individuální projekty systémové – průběžná, alokace 700 mil. Kč, vyhlášení: 28. srpna 2015, ukončení:  

31. prosince 2017. V 2015 podány 2 žádosti, u kterých započalo hodnocení. Před podáním žádostí o podporu byly 

projektové záměry individuálních projektů systémových projednány a schváleny na Monitorovacím výboru OP 

VVV, který se konal 30. září 2015. 

Krajské akční plány rozvoje vzdělávání – průběžná, alokace 340 mil. Kč, vyhlášení: 28. srpna 2015,  

ukončení: 31. prosince 2016. V 2015 podáno  9 žádostí, proběhlo formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti  

a bylo zahájeno věcné hodnocení projektů. 

Místní akční plány rozvoje vzdělávání – průběžná, alokace 630 mil. Kč, vyhlášení: 26. října 2015,  
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ID Prioritní osa Klíčové informace o provádění prioritní osy s odkazem na klíčové události, významné problémy a opatření přijatá 

k jejich odstranění 

ukončení: 30. prosince 2016. V 2015 podáno 141 žádostí, proběhlo formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. 

Inkluzivní vzdělávání – kolová, alokace 700 mil. Kč., vyhlášení: 26. října 2015, ukončení: 14. prosince 2015. 

Podáno 122 žádostí, probíhalo formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. 

V roce 2015 byly připravovány a avizovány následující výzvy:  Budování kapacit pro rozvoj škol I, Rozvoj 

klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik a Gramotnosti. 

Problémy, které se v souvislosti s prováděním prioritní osy 3 vyskytly, souvisely především s provozem 

MS2014+. 

4 Technická pomoc Prioritní osa 4 OP VVV je zaměřena na finanční prostředky účelově určené především pro podporu Řídicího 

orgánu na zajištění oblasti přípravy, monitorování, administrativní a technické podpory (realizace programu, 

studie, analýzy, propagace programu, informační systémy, výměna zkušeností s partnery, odborná školení 

pracovníků, apod.), hodnocení, audit a kontrolu, které jsou nezbytné pro účinnou realizaci OP VVV.  

V roce 2015 byla řešena otázka nastavení technické pomoci, resp. rozdělení prostředků pro technickou pomoc pro 

konkrétní oblasti podpory. V roce 2015 nebyla v PO4 vyhlášena žádná výzva. Výdaje na technickou pomoc pro 

implementaci OP VVV byly hrazeny z technické pomoci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace  

a z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva na zajištění technické pomoci OP VVV 

byla vyhlášena 14. ledna 2016 a realizace vlastních projektů na technickou pomoc OP VVV započne v roce 2016. 

Platy implementační struktury OP VVV za měsíc prosinec 2015 budou uhrazeny v rámci projektů TP OP VVV. 

Za rok 2015 neevidujeme žádné problémy, které by souvisely s prováděním prioritní osy 4 -Technická pomoc.  
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3.2. Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

Prioritní osy jiné než technická pomoc 

Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Investiční priorita 1a - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména 

těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

 

Tabulka 3A: Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR) 

 

(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

F CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 

výzkumných pracovníků v 

podporovaných subjektech 

Ekvivalenty 

plných úvazků 

Méně rozvinuté 225,00   0,00    

S CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 

výzkumných pracovníků v 

podporovaných subjektech 

Ekvivalenty 

plných úvazků 

Méně rozvinuté 225,00   43,00    

F CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 
výzkumných pracovníků v 

podporovaných subjektech 

Ekvivalenty 
plných úvazků 

Více rozvinuté 25,00   0,00    

S CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 
výzkumných pracovníků v 

podporovaných subjektech 

Ekvivalenty 
plných úvazků 

Více rozvinuté 25,00   0,00    

F CO25 Výzkum, inovace: Počet 
výzkumných pracovníků, kteří 

pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách 

Ekvivalenty 
plných úvazků 

Méně rozvinuté 1 710,00   0,00    

S CO25 Výzkum, inovace: Počet 
výzkumných pracovníků, kteří 

pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách 

Ekvivalenty 
plných úvazků 

Méně rozvinuté 1 710,00   100,00    

F CO25 Výzkum, inovace: Počet 

výzkumných pracovníků, kteří 

Ekvivalenty Více rozvinuté 190,00   0,00    
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(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách 

plných úvazků 

S CO25 Výzkum, inovace: Počet 
výzkumných pracovníků, kteří 

pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách 

Ekvivalenty 
plných úvazků 

Více rozvinuté 190,00   0,00    

F CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 
spolupracujících s výzkumnými 

institucemi 

Podniky Méně rozvinuté 180,00   0,00    

S CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 
spolupracujících s výzkumnými 

institucemi 

Podniky Méně rozvinuté 180,00   0,00    

F CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 

spolupracujících s výzkumnými 
institucemi 

Podniky Více rozvinuté 20,00   0,00    

S CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 

spolupracujících s výzkumnými 
institucemi 

Podniky Více rozvinuté 20,00   0,00    

F 21501 Počet nově vytvořených 

produktů strategického řízení 

VaVaI 

produkty Méně rozvinuté 6,00   0,00    

S 21501 Počet nově vytvořených 

produktů strategického řízení 

VaVaI 

produkty Méně rozvinuté 6,00   0,00    

F 21501 Počet nově vytvořených 

produktů strategického řízení 

VaVaI 

produkty Více rozvinuté 0,00   0,00    

S 21501 Počet nově vytvořených 
produktů strategického řízení 

VaVaI 

produkty Více rozvinuté 0,00   0,00    

F 24000 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

výzkumných infrastruktur a 

center excelence 

infrastruktury Méně rozvinuté 36,00   0,00    
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(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

S 24000 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

výzkumných infrastruktur a 
center excelence 

infrastruktury Méně rozvinuté 36,00   2,00    

F 24000 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a 

center excelence 

infrastruktury Více rozvinuté 4,00   0,00    

S 24000 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a 

center excelence 

infrastruktury Více rozvinuté 4,00   0,00    

F 24101 Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 

pracovišť 

pracoviště Méně rozvinuté 63,00   0,00    

S 24101 Počet rozšířených či 

modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

pracoviště Méně rozvinuté 63,00   0,00    

F 24101 Počet rozšířených či 

modernizovaných výzkumných 

pracovišť 

pracoviště Více rozvinuté 7,00   0,00    

S 24101 Počet rozšířených či 

modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

pracoviště Více rozvinuté 7,00   0,00    

F 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

infrastruktury Méně rozvinuté 19,00   0,00    

S 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 

zaměřené studijní programy 

infrastruktury Méně rozvinuté 19,00   0,00    

F 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 

zaměřené studijní programy 

infrastruktury Více rozvinuté 11,00   0,00    
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(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

S 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

infrastruktury Více rozvinuté 11,00   0,00    

F 54501 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu 

pro výzkumně zaměřené studijní 

programy 

studenti Méně rozvinuté 7 800,00   0,00    

S 54501 Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu 

pro výzkumně zaměřené studijní 
programy 

studenti Méně rozvinuté 7 800,00   0,00    

F 54501 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu 

pro výzkumně zaměřené studijní 

programy 

studenti Více rozvinuté 4 200,00   0,00    

S 54501 Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu 

pro výzkumně zaměřené studijní 
programy 

studenti Více rozvinuté 4 200,00   0,00    

(1) S = vybrané operace, F = plně provedené operace 

 

(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

F CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 

výzkumných pracovníků v 
podporovaných subjektech 

0,00   

S CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 

výzkumných pracovníků v 
podporovaných subjektech 

0,00   

F CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 

výzkumných pracovníků v 

0,00   
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(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

podporovaných subjektech 

S CO24 Výzkum, inovace: Počet nových 
výzkumných pracovníků v 

podporovaných subjektech 

0,00   

F CO25 Výzkum, inovace: Počet 

výzkumných pracovníků, kteří 
pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách 

0,00   

S CO25 Výzkum, inovace: Počet 

výzkumných pracovníků, kteří 

pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách 

0,00   

F CO25 Výzkum, inovace: Počet 
výzkumných pracovníků, kteří 

pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách 

0,00   

S CO25 Výzkum, inovace: Počet 

výzkumných pracovníků, kteří 

pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách 

0,00   

F CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 

spolupracujících s výzkumnými 

institucemi 

0,00   

S CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 

spolupracujících s výzkumnými 

institucemi 

0,00   

F CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 

spolupracujících s výzkumnými 

institucemi 

0,00   

S CO26 Výzkum, inovace: Počet podniků 
spolupracujících s výzkumnými 

institucemi 

0,00   

F 21501 Počet nově vytvořených 

produktů strategického řízení 

VaVaI 

0,00   

S 21501 Počet nově vytvořených 

produktů strategického řízení 

0,00   
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(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

VaVaI 

F 21501 Počet nově vytvořených 
produktů strategického řízení 

VaVaI 

0,00   

S 21501 Počet nově vytvořených 

produktů strategického řízení 
VaVaI 

0,00   

F 24000 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

výzkumných infrastruktur a 

center excelence 

0,00   

S 24000 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a 

center excelence 

0,00   

F 24000 Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 

výzkumných infrastruktur a 

center excelence 

0,00   

S 24000 Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 

výzkumných infrastruktur a 

center excelence 

0,00   

F 24101 Počet rozšířených či 

modernizovaných výzkumných 

pracovišť 

0,00   

S 24101 Počet rozšířených či 

modernizovaných výzkumných 

pracovišť 

0,00   

F 24101 Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 

pracovišť 

0,00   

S 24101 Počet rozšířených či 

modernizovaných výzkumných 

pracovišť 

0,00   

F 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

0,00   
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(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

infrastruktur pro výzkumně 

zaměřené studijní programy 

S 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

0,00   

F 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 

infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

0,00   

S 52701 Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 

zaměřené studijní programy 

0,00   

F 54501 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu 

pro výzkumně zaměřené studijní 

programy 

0,00   

S 54501 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu 

pro výzkumně zaměřené studijní 

programy 

0,00   

F 54501 Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu 

pro výzkumně zaměřené studijní 
programy 

0,00   

S 54501 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu 
pro výzkumně zaměřené studijní 

programy 

0,00   
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Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Investiční priorita 1a - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména 

těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

Specifický cíl 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků 

 

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu "technická pomoc" 

 

ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hodnota 

2023 

2015 Celkem 2015 

Kvalitativní 

Připomínky 

20110 Míra úspěšnosti účastníků z ČR v 
mezinárodních výzkumných 

programech 

% Méně rozvinuté 20,50 2015 22,00 11,90   

20110 Míra úspěšnosti účastníků z ČR v 
mezinárodních výzkumných 

programech 

% Více rozvinuté 20,60 2015 22,00 13,80   

20210 Odborné publikace (vybrané typy 

dokumentů) 

publikace Méně rozvinuté 4 494,00 2013 5 000,00 4 909,00   

20210 Odborné publikace (vybrané typy 

dokumentů) 

publikace Více rozvinuté 7 064,00 2013 7 500,00 7 419,00   

20215 Odborné publikace (vybrané typy 

dokumentů) se zahraničním 
spoluautorstvím 

publikace Méně rozvinuté 1 844,00 2013 2 400,00 2 219,00   

20215 Odborné publikace (vybrané typy 

dokumentů) se zahraničním 
spoluautorstvím 

publikace Více rozvinuté 3 317,00 2013 3 600,00 3 550,00   

 

ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 

Kvalitativní 

20110 Míra úspěšnosti účastníků z ČR v 
mezinárodních výzkumných 

programech 

20,50  
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20110 Míra úspěšnosti účastníků z ČR v 

mezinárodních výzkumných 
programech 

20,60  

20210 Odborné publikace (vybrané typy 

dokumentů) 

4 909,00  

20210 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) 

7 419,00  

20215 Odborné publikace (vybrané typy 

dokumentů) se zahraničním 

spoluautorstvím 

2 219,00  

20215 Odborné publikace (vybrané typy 

dokumentů) se zahraničním 

spoluautorstvím 

3 550,00  

 

Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Investiční priorita 1a - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména 

těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

Specifický cíl 2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou 

 

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu "technická pomoc" 

 

ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová hodnota 
2023 

2015 Celkem 2015 
Kvalitativní 

Připomínky 

22010 Mezinárodní patentové přihlášky 

(PCT) 

přihlášky Méně rozvinuté 273,00 2010 320,00 349,00  tříletý součet (2012-14) 

 

22010 Mezinárodní patentové přihlášky 
(PCT) 

přihlášky Více rozvinuté 175,00 2010 200,00 200,00  tříletý součet (2012-14) 

 

 

ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 

Kvalitativní 
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22010 Mezinárodní patentové přihlášky 

(PCT) 

349,00  

22010 Mezinárodní patentové přihlášky 
(PCT) 

200,00  

 

Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Investiční priorita 1a - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména 

těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

Specifický cíl 3 - Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely 

 

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu "technická pomoc" 

 

ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hodnota 

2023 

2015 Celkem 2015 

Kvalitativní 

Připomínky 

54510 Podíl studentů doktorského studia 
využívajících infrastrukturu 

% Méně rozvinuté 32,00 2014 36,00 32,00   

54510 Podíl studentů doktorského studia 

využívajících infrastrukturu 

% Více rozvinuté 32,00 2014 36,00 32,00   

 

ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 

Kvalitativní 

54510 Podíl studentů doktorského studia 

využívajících infrastrukturu 

32,00  

54510 Podíl studentů doktorského studia 
využívajících infrastrukturu 

32,00  
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Prioritní osa 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

Investiční priorita 1a - Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména 

těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

Specifický cíl 4 - Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni 

 

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu "technická pomoc" 

 

ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hodnota 

2023 

2015 Celkem 2015 

Kvalitativní 

Připomínky 

20310 Podíl projektů koordinovaných 
institucemi z ČR na 

kolaborativních mezinárodních 

projektech s českou účastí 

% Méně rozvinuté 2,10 2015 3,00 2,00   

20310 Podíl projektů koordinovaných 

institucemi z ČR na 

kolaborativních mezinárodních 
projektech s českou účastí 

% Více rozvinuté 0,90 2015 3,00 0,00   

20410 Podíl výzkumných pracovníků s 

cizím státním občanstvím 

% Méně rozvinuté 4,51 2011 4,90 4,51  v pětiletých intervalech 

20410 Podíl výzkumných pracovníků s 
cizím státním občanstvím 

% Více rozvinuté 6,99 2011 7,60 6,99  v pětiletých intervalech 

 

ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 

Kvalitativní 

20310 Podíl projektů koordinovaných 
institucemi z ČR na 

kolaborativních mezinárodních 

projektech s českou účastí 

2,10  

20310 Podíl projektů koordinovaných 
institucemi z ČR na 

kolaborativních mezinárodních 

projektech s českou účastí 

0,90  
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20410 Podíl výzkumných pracovníků s 

cizím státním občanstvím 

4,51  

20410 Podíl výzkumných pracovníků s 
cizím státním občanstvím 

6,99  

 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

Investiční priorita 10a - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu 

 

Tabulka 3A: Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR) 

 

(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

F 30500 Počet pořízených informačních 

systémů 

počet IS Méně rozvinuté 14,00   0,00    

S 30500 Počet pořízených informačních 

systémů 

počet IS Méně rozvinuté 14,00   0,00    

F 30500 Počet pořízených informačních 

systémů 

počet IS Více rozvinuté 6,00   0,00    

S 30500 Počet pořízených informačních 

systémů 

počet IS Více rozvinuté 6,00   0,00    

F 30600 Pořízené informační zdroje informační zdroje Méně rozvinuté 68,00   0,00    

S 30600 Pořízené informační zdroje informační zdroje Méně rozvinuté 68,00   0,00    

F 30600 Pořízené informační zdroje informační zdroje Více rozvinuté 32,00   0,00    

S 30600 Pořízené informační zdroje informační zdroje Více rozvinuté 32,00   0,00    

F 52705 Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku 

studenti Méně rozvinuté 82 000,00   0,00    
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(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

spojenou s výzkumem 

S 52705 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku 

spojenou s výzkumem 

studenti Méně rozvinuté 82 000,00   0,00    

F 52705 Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

studenti Více rozvinuté 48 000,00   0,00    

S 52705 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku 

spojenou s výzkumem 

studenti Více rozvinuté 48 000,00   0,00    

(1) S = vybrané operace, F = plně provedené operace 

 

(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

F 30500 Počet pořízených informačních 
systémů 

0,00   

S 30500 Počet pořízených informačních 

systémů 

0,00   

F 30500 Počet pořízených informačních 

systémů 

0,00   

S 30500 Počet pořízených informačních 

systémů 

0,00   

F 30600 Pořízené informační zdroje 0,00   

S 30600 Pořízené informační zdroje 0,00   

F 30600 Pořízené informační zdroje 0,00   

S 30600 Pořízené informační zdroje 0,00   
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(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

F 52705 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku 

spojenou s výzkumem 

0,00   

S 52705 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 

spojenou s výzkumem 

0,00   

F 52705 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 

mimo infrastrukturu pro výuku 

spojenou s výzkumem 

0,00   

S 52705 Počet studentů, kteří využívají 

nově vybudovanou, rozšířenou či 

modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 

spojenou s výzkumem 

0,00   

 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

Investiční priorita 10a - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu 

Specifický cíl 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin 

a zvýšení otevřenosti vysokých škol. 

 

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu "technická pomoc" 

 

ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hodnota 

2023 

2015 Celkem 2015 

Kvalitativní 

Připomínky 

51810 Podíl studentů se SP k počtu 

studentů 

% Méně rozvinuté 0,27 2013 0,33 0,47   
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51810 Podíl studentů se SP k počtu 

studentů 

% Více rozvinuté 0,27 2013 0,33 0,42   

52710 Podíl studentů bakalářského a 
magisterského studia, kteří 

využívají infrastrukturu mimo 

infrastrukturu pro výuku spojenou 
s výzkumem 

% Méně rozvinuté 43,80 2014 53,00 43,80   

52710 Podíl studentů bakalářského a 

magisterského studia, kteří 
využívají infrastrukturu mimo 

infrastrukturu pro výuku spojenou 

s výzkumem 

% Více rozvinuté 43,80 2014 53,00 43,80   

 

ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 
Kvalitativní 

51810 Podíl studentů se SP k počtu 

studentů 

0,47  

51810 Podíl studentů se SP k počtu 
studentů 

0,42  

52710 Podíl studentů bakalářského a 

magisterského studia, kteří 

využívají infrastrukturu mimo 

infrastrukturu pro výuku spojenou 

s výzkumem 

43,80  

52710 Podíl studentů bakalářského a 
magisterského studia, kteří 

využívají infrastrukturu mimo 

infrastrukturu pro výuku spojenou 
s výzkumem 

43,80  

 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

Investiční priorita 10ii - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se 

zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání 
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Tabulka 2A : Společné ukazatele výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných ukazatelích 

výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy "technická pomoc" jsou vykázány pouze ty 

společné ukazatele, pro něž byl stanoven cíl 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

Investiční priorita 10ii - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se 

zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání 
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Tabulka 2C : Ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

 

Měrná 

jednotka 

 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

20415 Počet výzkumných 

organizací s nově 

příchozími 

výzkumnými 

pracovníky ze 

zahraničí nebo ze 
soukromého sektoru 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 31,00   0,00%   0,00   0,00    

20415 Počet výzkumných 
organizací s nově 

příchozími 

výzkumnými 

pracovníky ze 

zahraničí nebo ze 

soukromého sektoru 

Více 
rozvinuté 

Počet   Počet 9,00   0,00%   0,00   0,00    

20810 Počet organizací, 

jejichž pracovníci 

zvýšili svou 

kvalifikaci ve VaV, 

jeho řízení a 

oblastech 

souvisejících 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 62,00   0,00%   0,00   0,00    

20810 Počet organizací, 

jejichž pracovníci 
zvýšili svou 

kvalifikaci ve VaV, 

jeho řízení a 

oblastech 

souvisejících 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 18,00   0,00%   0,00   0,00    

20811 Počet výzkumných 

organizací s 

modernizovaným 

systémem 

strategického řízení 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 23,00   0,00%   0,00   0,00    

20811 Počet výzkumných 

organizací s 

modernizovaným 

systémem 

strategického řízení 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 7,00   0,00%   0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 
systémovou 

intervencí 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 13,00   0,00%   0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 7,00   0,00%   0,00   0,00    

51710 Počet dětí, žáků a 

studentů Romů, v 

Méně Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

 

Měrná 

jednotka 

 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

podpořených 

organizacích 

rozvinuté 

51710 Počet dětí, žáků a 

studentů Romů, v 

podpořených 

organizacích 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    

52113 Počet nově 

vytvořených kurzů 

CŽV 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 63,00   0,00%   0,00   0,00    

52113 Počet nově 

vytvořených kurzů 

CŽV 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 37,00   0,00%   0,00   0,00    

52114 Počet studentů se SP 
využívajících 

produkty poradenské 

a asistenční podpory 

Méně 
rozvinuté 

Počet   Počet 2 060,00   0,00%   0,00   0,00    

52114 Počet studentů se SP 

využívajících 

produkty poradenské 

a asistenční podpory 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 640,00   0,00%   0,00   0,00    

52810 Počet absolventů 

prvních ročníků v 

nových či 

modernizovaných 

výzkumně 

zaměřených 

studijních 

programech 

akreditovaných i pro 
výuku v cizím jazyce 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 4 095,00   0,00%   0,00   0,00    

52810 Počet absolventů 
prvních ročníků v 

nových či 

modernizovaných 

výzkumně 

zaměřených 

studijních 

programech 

akreditovaných i pro 

výuku v cizím jazyce 

Více 
rozvinuté 

Počet   Počet 2 205,00   0,00%   0,00   0,00    

52910 Podíl studijních 

programů 

vyučovaných v cizím 

jazyce 

Méně 

rozvinuté 

Poměr   Počet 30,00      % % % 0,00% % %  

52910 Podíl studijních 

programů 
vyučovaných v cizím 

jazyce 

Více 

rozvinuté 

Poměr   Počet 30,00      % % % 0,00% % %  

53110 Počet absolventů 

prvních ročníků 

nových studijních 

oborů zaměřených na 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 4 200,00   0,00%   0,00   0,00    
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

 

Měrná 

jednotka 

 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

praxi 

53110 Počet absolventů 

prvních ročníků 

nových studijních 

oborů zaměřených na 

praxi 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 1 800,00   0,00%   0,00   0,00    

53113 Počet absolventů 

prvních ročníků 

nových bakalářských 

studijních oborů 
zaměřených na praxi 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 3 360,00   0,00%   0,00   0,00    

53113 Počet absolventů 
prvních ročníků 

nových bakalářských 

studijních oborů 

zaměřených na praxi 

Více 
rozvinuté 

Počet   Počet 1 440,00   0,00%   0,00   0,00    

53510 Počet VŠ se 

zavedenými 

transparentními 

systémy hodnocení 

kvality 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 13,00   0,00%   0,00   0,00    

53510 Počet VŠ se 

zavedenými 

transparentními 

systémy hodnocení 

kvality 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 7,00   0,00%   0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 144,00   0,00%   0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 56,00   0,00%   0,00   0,00    

 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

20415 Počet výzkumných 

organizací s nově 

příchozími 

výzkumnými 

pracovníky ze 

zahraničí nebo ze 
soukromého sektoru 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

20415 Počet výzkumných 
organizací s nově 

příchozími 

výzkumnými 

pracovníky ze 

Více 
rozvinuté 

0,00   0,00    
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

zahraničí nebo ze 

soukromého sektoru 

20810 Počet organizací, 

jejichž pracovníci 

zvýšili svou 

kvalifikaci ve VaV, 

jeho řízení a 

oblastech 

souvisejících 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

20810 Počet organizací, 

jejichž pracovníci 

zvýšili svou 

kvalifikaci ve VaV, 

jeho řízení a 
oblastech 

souvisejících 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

20811 Počet výzkumných 

organizací s 

modernizovaným 

systémem 

strategického řízení 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

20811 Počet výzkumných 

organizací s 

modernizovaným 

systémem 

strategického řízení 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 
intervencí 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51710 Počet dětí, žáků a 
studentů Romů, v 

podpořených 

organizacích 

Méně 
rozvinuté 

0,00   0,00    

51710 Počet dětí, žáků a 

studentů Romů, v 

podpořených 

organizacích 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52113 Počet nově 

vytvořených kurzů 

CŽV 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52113 Počet nově 

vytvořených kurzů 

CŽV 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52114 Počet studentů se SP 

využívajících 

produkty poradenské 

a asistenční podpory 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52114 Počet studentů se SP Více 0,00   0,00    



 

CS 30   CS 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

využívajících 

produkty poradenské 

a asistenční podpory 

rozvinuté 

52810 Počet absolventů 

prvních ročníků v 

nových či 

modernizovaných 

výzkumně 

zaměřených 

studijních 

programech 

akreditovaných i pro 
výuku v cizím jazyce 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52810 Počet absolventů 
prvních ročníků v 

nových či 

modernizovaných 

výzkumně 

zaměřených 

studijních 

programech 

akreditovaných i pro 

výuku v cizím jazyce 

Více 
rozvinuté 

0,00   0,00    

52910 Podíl studijních 

programů 

vyučovaných v cizím 

jazyce 

Méně 

rozvinuté 

% % % 0,00% % %  

52910 Podíl studijních 

programů 
vyučovaných v cizím 

jazyce 

Více 

rozvinuté 

% % % 0,00% % %  

53110 Počet absolventů 

prvních ročníků 

nových studijních 

oborů zaměřených na 

praxi 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

53110 Počet absolventů 

prvních ročníků 

nových studijních 

oborů zaměřených na 

praxi 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

53113 Počet absolventů 

prvních ročníků 

nových bakalářských 

studijních oborů 

zaměřených na praxi 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

53113 Počet absolventů 

prvních ročníků 
nových bakalářských 

studijních oborů 

zaměřených na praxi 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

53510 Počet VŠ se 

zavedenými 

transparentními 

systémy hodnocení 

kvality 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    



 

CS 31   CS 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

53510 Počet VŠ se 

zavedenými 

transparentními 

systémy hodnocení 

kvality 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

Investiční priorita 10ii - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se 

zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání 

 

Tabulka 4A : Společné ukazatele výstupů pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 



 

CS 32   CS 

ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

členy jsou i vyživované děti 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

a vyživované děti 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 



 

CS 33   CS 

ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO03 neaktivní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

členy jsou i vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

a vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace 

Více rozvinuté    0,00      0,00   



 

CS 34   CS 

ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

 Úhrnný počet účastníků     0,00      0,00   

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 
žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 
není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 



 

CS 35   CS 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Méně rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Méně rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté 0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté 0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 

žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 



 

CS 36   CS 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Více rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Více rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté 0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté 0,00   

 Úhrnný počet účastníků  0,00   

 

Prioritní osa 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

Investiční priorita 10ii - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se 

zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání 

 

Tabulka 4B: Ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Jednotka měření Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

    Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

20800 Počet podpořených výzkumných a 

akademických pracovníků 

Méně rozvinuté osoby 1 323,00   0,00   0,00%   0,00   

20803 Počet podpořených administrativních 

a technických pracovníků ve VaV 

Méně rozvinuté osoby 1 134,00   0,00   0,00%   0,00   

20806 Počet podpořených osob zapojených 

do řízení a implementace politiky 

VaVI 

Méně rozvinuté osoby 186,00   0,00   0,00%   0,00   

21502 Počet nových produktů 

modernizujících systémy 

strategického řízení ve výzkumných 

organizacích 

Méně rozvinuté produkty 38,00   0,00   0,00%   0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu Jednotka měření Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

    Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté produkty 854,00   0,00   0,00%   0,00   

52103 Počet podpořených produktů CŽV Méně rozvinuté produkty 126,00   0,00   0,00%   0,00   

52104 Počet produktů poradenské a 

asistenční podpory 

Méně rozvinuté produkty 88,00   0,00   0,00%   0,00   

52801 Počet nových či modernizovaných 

výzkumně zaměřených studijních 

programů akreditovaných i pro výuku 

v cizím jazyce 

Méně rozvinuté programy 19,00   0,00   0,00%   0,00   

52901 Počet nově vytvořených 

akreditovaných studijních programů v 

českém jazyce 

Méně rozvinuté programy 175,00   0,00   0,00%   0,00   

52902 Počet studijních programů s alespoň 

jedním předmětem nově vyučovaným 

v cizím jazyce 

Méně rozvinuté programy 175,00   0,00   0,00%   0,00   

53001 Počet nově vytvořených studijních 

programů vyučovaných ve spolupráci 

s jinou VŠ 

Méně rozvinuté programy 35,00   0,00   0,00%   0,00   

53101 Počet nových studijních oborů 

zaměřených na praxi 

Méně rozvinuté obory 175,00   0,00   0,00%   0,00   

53103 Počet nových bakalářských studijních 

oborů zaměřených na praxi 

Méně rozvinuté obory 120,00   0,00   0,00%   0,00   

53501 Počet vytvořených produktů pro 

zkvalitnění strategického řízení a 

systému hodnocení vysokých škol 

Méně rozvinuté produkty 22,00   0,00   0,00%   0,00   

54301 Počet nových projektových záměrů 

připravených za podpory 

SmartAkcelerátoru 

Méně rozvinuté záměry 65,00   0,00   0,00%   0,00   

54303 Počet nových nástrojů podpory 

VaVaI na regionální úrovni 

Méně rozvinuté produkty 19,00   0,00   0,00%   0,00   

54601 Počet studentů výzkumně 

zaměřených studijních programů a 

Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili 

stáže 

Méně rozvinuté osoby 2 520,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté osoby 7 253,00   0,00   0,00%   0,00   

20800 Počet podpořených výzkumných a 

akademických pracovníků 

Více rozvinuté osoby 777,00   0,00   0,00%   0,00   

20803 Počet podpořených administrativních 

a technických pracovníků ve VaV 

Více rozvinuté osoby 666,00   0,00   0,00%   0,00   

20806 Počet podpořených osob zapojených 

do řízení a implementace politiky 
VaVI 

Více rozvinuté osoby 14,00   0,00   0,00%   0,00   

21502 Počet nových produktů 
modernizujících systémy 

strategického řízení ve výzkumných 

organizacích 

Více rozvinuté produkty 12,00   0,00   0,00%   0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté produkty 496,00   0,00   0,00%   0,00   

52103 Počet podpořených produktů CŽV Více rozvinuté produkty 74,00   0,00   0,00%   0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu Jednotka měření Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

    Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

52104 Počet produktů poradenské a 

asistenční podpory 

Více rozvinuté produkty 52,00   0,00   0,00%   0,00   

52801 Počet nových či modernizovaných 

výzkumně zaměřených studijních 

programů akreditovaných i pro výuku 

v cizím jazyce 

Více rozvinuté programy 11,00   0,00   0,00%   0,00   

52901 Počet nově vytvořených 

akreditovaných studijních programů v 

českém jazyce 

Více rozvinuté programy 75,00   0,00   0,00%   0,00   

52902 Počet studijních programů s alespoň 

jedním předmětem nově vyučovaným 

v cizím jazyce 

Více rozvinuté programy 75,00   0,00   0,00%   0,00   

53001 Počet nově vytvořených studijních 

programů vyučovaných ve spolupráci 

s jinou VŠ 

Více rozvinuté programy 15,00   0,00   0,00%   0,00   

53101 Počet nových studijních oborů 

zaměřených na praxi 

Více rozvinuté obory 75,00   0,00   0,00%   0,00   

53103 Počet nových bakalářských studijních 

oborů zaměřených na praxi 

Více rozvinuté obory 60,00   0,00   0,00%   0,00   

53501 Počet vytvořených produktů pro 

zkvalitnění strategického řízení a 

systému hodnocení vysokých škol 

Více rozvinuté produkty 18,00   0,00   0,00%   0,00   

54301 Počet nových projektových záměrů 

připravených za podpory 

SmartAkcelerátoru 

Více rozvinuté záměry 5,00   0,00   0,00%   0,00   

54303 Počet nových nástrojů podpory 

VaVaI na regionální úrovni 

Více rozvinuté produkty 1,00   0,00   0,00%   0,00   

54601 Počet studentů výzkumně 

zaměřených studijních programů a 
Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili 

stáže 

Více rozvinuté osoby 1 480,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté osoby 4 647,00   0,00   0,00%   0,00   

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

20800 Počet podpořených výzkumných a 

akademických pracovníků 

Méně rozvinuté 0,00   

20803 Počet podpořených administrativních a 

technických pracovníků ve VaV 

Méně rozvinuté 0,00   

20806 Počet podpořených osob zapojených 

do řízení a implementace politiky 

VaVI 

Méně rozvinuté 0,00   

21502 Počet nových produktů 

modernizujících systémy strategického 

řízení ve výzkumných organizacích 

Méně rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté 0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

52103 Počet podpořených produktů CŽV Méně rozvinuté 0,00   

52104 Počet produktů poradenské a 

asistenční podpory 

Méně rozvinuté 0,00   

52801 Počet nových či modernizovaných 

výzkumně zaměřených studijních 

programů akreditovaných i pro výuku 

v cizím jazyce 

Méně rozvinuté 0,00   

52901 Počet nově vytvořených 

akreditovaných studijních programů v 

českém jazyce 

Méně rozvinuté 0,00   

52902 Počet studijních programů s alespoň 

jedním předmětem nově vyučovaným 

v cizím jazyce 

Méně rozvinuté 0,00   

53001 Počet nově vytvořených studijních 

programů vyučovaných ve spolupráci 

s jinou VŠ 

Méně rozvinuté 0,00   

53101 Počet nových studijních oborů 

zaměřených na praxi 

Méně rozvinuté 0,00   

53103 Počet nových bakalářských studijních 

oborů zaměřených na praxi 

Méně rozvinuté 0,00   

53501 Počet vytvořených produktů pro 

zkvalitnění strategického řízení a 

systému hodnocení vysokých škol 

Méně rozvinuté 0,00   

54301 Počet nových projektových záměrů 

připravených za podpory 

SmartAkcelerátoru 

Méně rozvinuté 0,00   

54303 Počet nových nástrojů podpory VaVaI 

na regionální úrovni 

Méně rozvinuté 0,00   

54601 Počet studentů výzkumně zaměřených 

studijních programů a Ph.D. studentů, 

kteří se zúčastnili stáže 

Méně rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté 0,00   

20800 Počet podpořených výzkumných a 

akademických pracovníků 

Více rozvinuté 0,00   

20803 Počet podpořených administrativních a 

technických pracovníků ve VaV 

Více rozvinuté 0,00   

20806 Počet podpořených osob zapojených 

do řízení a implementace politiky 

VaVI 

Více rozvinuté 0,00   

21502 Počet nových produktů 
modernizujících systémy strategického 

řízení ve výzkumných organizacích 

Více rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté 0,00   

52103 Počet podpořených produktů CŽV Více rozvinuté 0,00   

52104 Počet produktů poradenské a 

asistenční podpory 

Více rozvinuté 0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

52801 Počet nových či modernizovaných 

výzkumně zaměřených studijních 

programů akreditovaných i pro výuku 

v cizím jazyce 

Více rozvinuté 0,00   

52901 Počet nově vytvořených 

akreditovaných studijních programů v 

českém jazyce 

Více rozvinuté 0,00   

52902 Počet studijních programů s alespoň 

jedním předmětem nově vyučovaným 

v cizím jazyce 

Více rozvinuté 0,00   

53001 Počet nově vytvořených studijních 

programů vyučovaných ve spolupráci 

s jinou VŠ 

Více rozvinuté 0,00   

53101 Počet nových studijních oborů 

zaměřených na praxi 

Více rozvinuté 0,00   

53103 Počet nových bakalářských studijních 

oborů zaměřených na praxi 

Více rozvinuté 0,00   

53501 Počet vytvořených produktů pro 

zkvalitnění strategického řízení a 

systému hodnocení vysokých škol 

Více rozvinuté 0,00   

54301 Počet nových projektových záměrů 

připravených za podpory 

SmartAkcelerátoru 

Více rozvinuté 0,00   

54303 Počet nových nástrojů podpory VaVaI 

na regionální úrovni 

Více rozvinuté 0,00   

54601 Počet studentů výzkumně zaměřených 

studijních programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže 

Více rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté 0,00   

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 9ii - Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové 

 

Tabulka 2A : Společné ukazatele výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných ukazatelích 

výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy "technická pomoc" jsou vykázány pouze ty 

společné ukazatele, pro něž byl stanoven cíl 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 



 

CS 41   CS 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání Více rozvinuté 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Více rozvinuté 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 9ii - Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové 

 

Tabulka 2C : Ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 90,00   0,00%   0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 10,00   0,00%   0,00   0,00    
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

51715 Počet dětí a žáků 

Romů, začleněných 

do vzdělávání 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    

51715 Počet dětí a žáků 

Romů, začleněných 

do vzdělávání 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 
dovednosti 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 5 340,00   0,00%   0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Více 
rozvinuté 

Počet   Počet 660,00   0,00%   0,00   0,00    

 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

50810 Počet organizací, 
které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Méně 
rozvinuté 

0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51715 Počet dětí a žáků 

Romů, začleněných 

do vzdělávání 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51715 Počet dětí a žáků 

Romů, začleněných 

do vzdělávání 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 

dovednosti 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    
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Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 9ii - Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové 

 

Tabulka 4A : Společné ukazatele výstupů pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

členy jsou i vyživované děti 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

a vyživované děti 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

členy jsou i vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

a vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

 Úhrnný počet účastníků     0,00      0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 

žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Méně rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Méně rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté 0,00   
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CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté 0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 

žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Více rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Více rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté 0,00   
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CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté 0,00   

 Úhrnný počet účastníků  0,00   

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 9ii - Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové 

 

Tabulka 4B: Ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Jednotka měření Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

    Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

50801 Počet produktů v systémových 
projektech 

Méně rozvinuté produkty 1,00   0,00   0,00%   0,00   

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté produkty 371,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté osoby 7 120,00   0,00   0,00%   0,00   

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Více rozvinuté produkty 0,00   0,00      0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté produkty 29,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté osoby 880,00   0,00   0,00%   0,00   

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Méně rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté 0,00   

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Více rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté 0,00   

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
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Investiční priorita 9iii - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

 

Tabulka 2A : Společné ukazatele výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných ukazatelích 

výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy "technická pomoc" jsou vykázány pouze ty 

společné ukazatele, pro něž byl stanoven cíl 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

výdělečnou činnost 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

výdělečnou činnost 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 9iii - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

 

Tabulka 2C : Ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 92,00   0,00%   0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 8,00   0,00%   0,00   0,00    

51010 Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 
kvalita výchovy a 

vzdělávání a 

proinkluzivnost 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 460,00   0,00%   0,00   0,00    

51010 Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

kvalita výchovy a 

vzdělávání a 

proinkluzivnost 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 40,00   0,00%   0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 712,00   0,00%   0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 
dovednosti 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 88,00   0,00%   0,00   0,00    

 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 
systémovou 

intervencí 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51010 Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

kvalita výchovy a 

vzdělávání a 

proinkluzivnost 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

51010 Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

kvalita výchovy a 

vzdělávání a 

proinkluzivnost 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 
dovednosti 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 9iii - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

 

Tabulka 4A : Společné ukazatele výstupů pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

členy jsou i vyživované děti 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

a vyživované děti 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

členy jsou i vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

a vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

Více rozvinuté    0,00      0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

nevládní organizace 

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

 Úhrnný počet účastníků     0,00      0,00   

 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 

žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 
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CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Méně rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Méně rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté 0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté 0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 

žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 
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CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Více rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Více rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté 0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté 0,00   

 Úhrnný počet účastníků  0,00   

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 9iii - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

 

Tabulka 4B: Ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Jednotka měření Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

    Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Méně rozvinuté produkty 5,00   0,00   0,00%   0,00   

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté produkty 675,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté osoby 890,00   0,00   0,00%   0,00   

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Více rozvinuté produkty 0,00   0,00      0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté produkty 75,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté osoby 110,00   0,00   0,00%   0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Méně rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté 0,00   

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Více rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté 0,00   

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 10i - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, 

základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do 

procesu vzdělávání a odborné přípravy 

 

Tabulka 2A : Společné ukazatele výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných ukazatelích 

výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy "technická pomoc" jsou vykázány pouze ty 

společné ukazatele, pro něž byl stanoven cíl 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

ukončení své účasti 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Společný ukazatel výstupů 

použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Jednotka 

měření pro 

výchozí 

hodnotu a cíl 

Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

     Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Muži Ženy 

ukončení jejich účasti zlepšila 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté       0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR01 neaktivní účastníci, kteří začali 

hledat zaměstnání po ukončení 

své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR02 účastníci v procesu vzdělávání 

/ odborné přípravy po 

ukončení své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR03 účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 

účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR04 zaměstnaní účastníci, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou 

činnost, po ukončení své účasti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR05 znevýhodnění účastníci, kteří 

po ukončení své účasti hledají 

zaměstnání, jsou v procesu 

vzdělávání / odborné přípravy, 

rozšiřují si kvalifikaci nebo 

jsou zaměstnaní, a to i jako 

osoby vykonávající samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR06 účastníci zaměstnaní do šesti 

měsíců po ukončení své účasti, 

včetně účastníků 

vykonávajících samostatně 

výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR07 účastníci, jejichž situace na 

trhu práce se šest měsíců po 

ukončení jejich účasti zlepšila 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR08 účastníci ve věku nad 54 let 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

Více rozvinuté 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Muži Ženy 

samostatně výdělečnou činnost 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 

CR09 znevýhodnění účastníci 

zaměstnaní do šesti měsíců po 

ukončení své účasti, včetně 

účastníků vykonávajících 

samostatně výdělečnou činnost 

Více rozvinuté 0,00 0,00 

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 10i - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, 

základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do 

procesu vzdělávání a odborné přípravy 

 

Tabulka 2C : Ukazatele výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 1 388,00   0,00%   0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 

intervencí 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 122,00   0,00%   0,00   0,00    

51010 Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

kvalita výchovy a 

vzdělávání a 
proinkluzivnost 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 4 658,00   0,00%   0,00   0,00    

51010 Počet organizací, ve 
kterých se zvýšila 

Více 
rozvinuté 

Počet   Počet 351,00   0,00%   0,00   0,00    
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

Měrná 

jednotka 

 

 

Jednotka měření pro 

výchozí hodnotu a cíl 

 

Jednotka 

měření 

pro 

výchozí 

hodnotu a 

cíl 

Cílová hodnota (2023) Míra splnění 2015 

            Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

      Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

kvalita výchovy a 

vzdělávání a 

proinkluzivnost 

51610 Počet dětí a žáků s 

potřebou podpůrných 

opatření v 

podpořených 

organizacích 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    

51610 Počet dětí a žáků s 

potřebou podpůrných 
opatření v 

podpořených 

organizacích 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    

51710 Počet dětí, žáků a 

studentů Romů, v 

podpořených 

organizacích 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    

51710 Počet dětí, žáků a 

studentů Romů, v 

podpořených 

organizacích 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 0,00      0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 26 176,00   0,00%   0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 

dovednosti 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 3 044,00   0,00%   0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Méně 

rozvinuté 

Počet   Počet 167,00   0,00%   0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Více 

rozvinuté 

Počet   Počet 12,00   0,00%   0,00   0,00    

 

ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

50810 Počet organizací, 

které byly ovlivněny 

systémovou 
intervencí 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

50810 Počet organizací, 
které byly ovlivněny 

Více 0,00   0,00    
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ID Ukazatel Kategorie 

regionu 

2014 

   Kumulativní Celkem za rok Kvalitativní 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy  

systémovou 

intervencí 

rozvinuté 

51010 Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

kvalita výchovy a 

vzdělávání a 

proinkluzivnost 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51010 Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

kvalita výchovy a 

vzdělávání a 

proinkluzivnost 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51610 Počet dětí a žáků s 

potřebou podpůrných 

opatření v 

podpořených 
organizacích 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51610 Počet dětí a žáků s 

potřebou podpůrných 

opatření v 

podpořených 

organizacích 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51710 Počet dětí, žáků a 

studentů Romů, v 

podpořených 

organizacích 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

51710 Počet dětí, žáků a 

studentů Romů, v 

podpořených 

organizacích 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

52510 Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Méně 

rozvinuté 

0,00   0,00    

54310 Počet podpořených 

spoluprací 

Více 

rozvinuté 

0,00   0,00    
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Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 10i - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, 

základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do 

procesu vzdělávání a odborné přípravy 

 

Tabulka 4A : Společné ukazatele výstupů pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

členy jsou i vyživované děti 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

a vyživované děti 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté    0,00      0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v 

procesu vzdělávání nebo odborné 

přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou 

nezaměstnaní, a to i dlouhodobě, nebo 

neaktivní a nejsou v procesu 

vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 
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ID Ukazatel Kategorie regionu Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

   Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) 

nebo nižším sekundárním (ISCED 2) 

vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním 

(ISCED 3) nebo postsekundárním 

(ISCED 4) vzděláním 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním 

(ISCED 5 až 8) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, 

jejichž žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž 

žádný člen není zaměstnán a jejichž 

členy jsou i vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž 

členy jsou pouze jedna dospělá osoba 

a vyživované děti 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou 

původem cizinci, menšiny (včetně 

marginalizovaných komunit, jako jsou 

Romové) 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté    0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo 

nevládní organizace 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na 

udržitelnou zaměstnanost žen a 

udržitelný postup žen v zaměstnání 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na 

celostátní, regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

CO23 počet podporovaných mikropodniků, 

malých a středních podniků (včetně 

družstevních podniků a podniků 

sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté    0,00      0,00   

 Úhrnný počet účastníků     0,00      0,00   
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ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 

žádný člen není zaměstnán 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Méně rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Méně rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Méně rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Méně rozvinuté 0,00   
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CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Méně rozvinuté 0,00   

CO01 nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 

nezaměstnaných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO02 dlouhodobě nezaměstnaní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO03 neaktivní Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO04 neaktivní osoby, které nejsou v procesu 

vzdělávání nebo odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO05 zaměstnaní, včetně osob samostatně 

výdělečně činných 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO06 ve věku do 25 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO07 ve věku nad 54 let Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO08 ve věku nad 54 let, kteří jsou nezaměstnaní, a 

to i dlouhodobě, nebo neaktivní a nejsou v 

procesu vzdělávání ani odborné přípravy 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO09 s ukončeným primárním (ISCED 1) nebo 

nižším sekundárním (ISCED 2) vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO10 s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 

3) nebo postsekundárním (ISCED 4) 

vzděláním 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO11 s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 

5 až 8) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO12 účastníci žijící v domácnostech, jejichž 

žádný člen není zaměstnán 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO13 účastníci žijící v domácnosti, jejíž žádný člen 

není zaměstnán a jejichž členy jsou i 

vyživované děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO14 účastníci žijící v domácnosti, jejímiž členy 

jsou pouze jedna dospělá osoba a vyživované 

děti 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO15 migranti, účastníci, kteří jsou původem 

cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných 

komunit, jako jsou Romové) 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO16 účastníci se zdravotním postižením Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO17 jiné znevýhodněné osoby Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO18 bezdomovci nebo osoby vyloučené z 

přístupu k bydlení 

Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO19 lidé z venkovských oblastí Více rozvinuté 0,00 0,00 0,00 

CO20 počet projektů, které zcela nebo zčásti 

provádějí sociální partneři nebo nevládní 

organizace 

Více rozvinuté 0,00   

CO21 počet projektů zaměřených na udržitelnou 

zaměstnanost žen a udržitelný postup žen v 

zaměstnání 

Více rozvinuté 0,00   

CO22 počet projektů zaměřených na orgány 

veřejné správy a veřejné služby na celostátní, 

regionální a místní úrovni 

Více rozvinuté 0,00   
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CO23 počet podporovaných mikropodniků, malých 

a středních podniků (včetně družstevních 

podniků a podniků sociální ekonomiky) 

Více rozvinuté 0,00   

 Úhrnný počet účastníků  0,00   

 

Prioritní osa 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Investiční priorita 10i - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, 

základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do 

procesu vzdělávání a odborné přípravy 

 

Tabulka 4B: Ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF a YEI 

 

ID Ukazatel Kategorie regionu Jednotka měření Cílová hodnota (2023) Kumulativní hodnota Míra splnění 2015 

    Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Méně rozvinuté produkty 39,00   0,00   0,00%   0,00   

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté produkty 6 462,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté osoby 33 852,00   0,00   0,00%   0,00   

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Více rozvinuté produkty 0,00   0,00      0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté produkty 602,00   0,00   0,00%   0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté osoby 3 948,00   0,00   0,00%   0,00   

 

ID Ukazatel Kategorie regionu 2014 

   Celkem Muži Ženy 

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Méně rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Méně rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Méně rozvinuté 0,00   

50801 Počet produktů v systémových 

projektech 

Více rozvinuté 0,00   

52100 Počet podpořených produktů Více rozvinuté 0,00   

60000 Celkový počet účastníků Více rozvinuté 0,00   

 



 

CS 76   CS 

 

Prioritní osy pro technickou pomoc 

 

Tabulka 3A: Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR) 

 

Prioritní osa 4 - Technická pomoc 

 

(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

F 80001 Počet uspořádaných 

informačních a propagačních 

aktivit 

aktivity  95,00   0,00    

S 80001 Počet uspořádaných 
informačních a propagačních 

aktivit 

aktivity  95,00   0,00    

F 80103 Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 

nástroje  3,00   0,00    

S 80103 Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 

nástroje  3,00   0,00    

F 80500 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních) 

dokumenty  45,00   0,00    

S 80500 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních) 

dokumenty  45,00   0,00    

F 80600 Počet jednání orgánů, pracovních 

či poradních skupin 

jednání  50,00   0,00    

S 80600 Počet jednání orgánů, pracovních 

či poradních skupin 

jednání  50,00   0,00    

F 82000 Počet uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů a 

aktivity  500,00   0,00    
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(1) ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Cílová 

hodnota 

(2023) celkem 

Cílová 

hodnota 

(2023) muži 

Cílová 

hodnota 

(2023) ženy 

2015 Celkem 2015 Muži 2015 Ženy Připomínky 

konferencí 

S 82000 Počet uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů a 
konferencí 

aktivity  500,00   0,00    

F 82500 Počet pracovních míst 

financovaných z programu 

FTE  0,00   0,00    

S 82500 Počet pracovních míst 

financovaných z programu 

FTE  0,00   0,00    

(1) S = vybrané operace, F = plně provedené operace 

 

(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

F 80001 Počet uspořádaných 

informačních a propagačních 

aktivit 

0,00   

S 80001 Počet uspořádaných 

informačních a propagačních 

aktivit 

0,00   

F 80103 Počet vytvořených 
komunikačních nástrojů 

0,00   

S 80103 Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů 

0,00   

F 80500 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních) 

0,00   

S 80500 Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 

dokumentů (vč. evaluačních) 

0,00   

F 80600 Počet jednání orgánů, pracovních 

či poradních skupin 

0,00   

S 80600 Počet jednání orgánů, pracovních 

či poradních skupin 

0,00   
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(1) ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 Muži 2014 Ženy 

F 82000 Počet uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů a 
konferencí 

0,00   

S 82000 Počet uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů a 
konferencí 

0,00   

F 82500 Počet pracovních míst 

financovaných z programu 

0,00   

S 82500 Počet pracovních míst 

financovaných z programu 

0,00   

 

Prioritní osa 4 - Technická pomoc 

Specifický cíl 1 - Zajištění efektivní administrace 

 

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu "technická pomoc" 

 

ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hodnota 

2023 

2015 Celkem 2015 

Kvalitativní 

Připomínky 

82510 Míra stabilizace zaměstnanců 

implementační struktury 

%  39,00 2014 45,00 53,97   

 

ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 
Kvalitativní 

82510 Míra stabilizace zaměstnanců 

implementační struktury 

39,00  
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Prioritní osa 4 - Technická pomoc 

Specifický cíl 2 - Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity 

 

Tabulka 1: Ukazatele výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu "technická pomoc" 

 

ID Ukazatel Jednotka měření Kategorie regionu Výchozí 

hodnota 

Výchozí 

rok 

Cílová hodnota 

2023 

2015 Celkem 2015 

Kvalitativní 

Připomínky 

80210 Míra úspěšnosti projektových 
žádostí 

%  94,00 2013 95,00 81,00   

 

ID Ukazatel 2014 Celkem 2014 

Kvalitativní 

80210 Míra úspěšnosti projektových 

žádostí 

94,00  

Tabulka 3B: Počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky – pro OP VVV nerelevantní. 

 

Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu 

Prioritní 

osa 

Fond Kategorie 

regionu 

Základ pro 

výpočet 

Celkem fond Míra 

spolufinancování 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Podíl celkového 

přídělu, na nějž se 

vztahují vybrané 

operace 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Celková výše 

způsobilých výdajů, 

jež příjemci 

vykázali řídicímu 

orgánu 

Podíl celkového 

přídělu, na nějž se 

vztahují způsobilé 

výdaje vykázané 

příjemci 

Počet vybraných 

operací 

1 EFRR Méně rozvinuté Celkem 1 098 430 182,00 85,00 96 669 622,67 8,80% 96 669 622,67 0,00 0,00% 2 

1 EFRR Více rozvinuté Celkem 144 695 964,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

2 EFRR Méně rozvinuté Celkem 417 683 780,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

2 EFRR Více rozvinuté Celkem 120 528 034,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 
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2 ESF Méně rozvinuté Celkem 366 500 886,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

2 ESF Více rozvinuté Celkem 78 167 630,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3 ESF Méně rozvinuté Celkem 1 007 764 692,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

3 ESF Více rozvinuté Celkem 85 355 462,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

4 EFRR Méně rozvinuté Celkem 106 236 235,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

4 EFRR Více rozvinuté Celkem 13 130 322,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Celkem EFRR Méně 

rozvinuté 

 1 622 350 197,00 85,00 96 669 622,67 5,96% 96 669 622,67 0,00 0,00% 2 

Celkem EFRR Více rozvinuté  278 354 320,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Celkem ESF Méně 

rozvinuté 

 1 374 265 578,00 85,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Celkem ESF Více rozvinuté  163 523 092,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0 

Celkový 

součet 

   3 438 493 187,00 80,50 96 669 622,67 2,81% 96 669 622,67 0,00 0,00% 2 

 

Prioritní osa Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast zásahu Forma 

financování 

Dimenze území Mechanismus 

územního 

plnění 

Dimenze 

tematického cíle 

Vedlejší téma 

ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze polohy Celkové 

způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory 

Veřejné 

způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci 

vykázali 

řídicímu 

orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

1 EFRR Méně rozvinuté 058 01 01 07 01   24 CZ020 5 070 678,11 5 070 678,11  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 058 01 01 07 01   24 CZ032 2 730 365,14 2 730 365,14  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 058 01 02 07 01   24 CZ020 9 416 973,64 9 416 973,64  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 058 01 02 07 01   24 CZ032 5 070 678,11 5 070 678,11  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 058 01 03 07 01   19 CZ020 68 808 753,92 68 808 753,92  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 061 01 01 07 01   24 CZ020 1 267 669,53 1 267 669,53  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 061 01 01 07 01   24 CZ032 682 591,28 682 591,28  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 061 01 02 07 01   24 CZ020 2 354 243,41 2 354 243,41  1 

1 EFRR Méně rozvinuté 061 01 02 07 01   24 CZ032 1 267 669,53 1 267 669,53  1 

1 EFRR Více rozvinuté              
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Prioritní osa Vlastnosti výdajů Dimenze kategorizace Finanční údaje 

 Fond Kategorie 

regionu 

Oblast zásahu Forma 

financování 

Dimenze území Mechanismus 

územního 

plnění 

Dimenze 

tematického cíle 

Vedlejší téma 

ESF 

Dimenze 

ekonomické 

činnosti 

Dimenze polohy Celkové 

způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory 

Veřejné 

způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí 

podpory 

Celková výše 

způsobilých 

výdajů, jež 

příjemci 

vykázali 

řídicímu 

orgánu 

Počet 

vybraných 

operací 

2 EFRR Méně rozvinuté              

2 EFRR Více rozvinuté              

2 ESF Méně rozvinuté              

2 ESF Více rozvinuté              

3 ESF Méně rozvinuté              

3 ESF Více rozvinuté              

4 EFRR Méně rozvinuté              

4 EFRR Více rozvinuté              

 

Tabulka 10: Náklady vynaložené mimo Unii (ESF) 

Výše výdajů, které mají být 

vynaloženy mimo Unii v rámci 

tematických cílů 8 a 10 na základě 

vybraných operací (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu 

(příspěvek Unie a vnitrostátní 

příspěvek) na program ESF nebo na 

část programu financovaného z více 

fondů, která souvisí ESF (%) (1 / 

celkový finanční příděl (příspěvek 

Unie a vnitrostátní příspěvek) na 

program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která 

souvisí s ESF*100) 

Způsobilé výdaje vynaložené mimo 

Unii, které příjemce vykázal 

řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu 

(příspěvek Unie a vnitrostátní 

příspěvek) na program ESF nebo na 

část programu financovaného z více 

fondů, která souvisí ESF (%) (3 / 

celkový finanční příděl (příspěvek 

Unie a vnitrostátní příspěvek) na 

program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která 

souvisí s ESF*100) 

0,00  0,00  
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4.  SHRNUTÍ HODNOCENÍ 

Souhrnný přehled zjištění učiněných v rámci všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během předchozího rozpočtového roku, s odkazem na 

název a referenční období použitých hodnotících zpráv 

 

V roce 2015 nebyly realizovány žádné evaluace OP VVV, které by vyhodnocovaly jeho implementaci. 

S cílem zajistit a realizovat evaluační aktivity OP VVV v průběhu jeho implementace byly ze strany Řídicího orgánu OP VVV v roce 2015 

provedeny potřebné administrativní a procesní kroky. Jedná se zejména o zřízení Evaluační jednotky OP VVV, zřízení Pracovní skupiny pro 

evaluace OP VVV, vytvoření a schválení Evaluačního plánu OP VVV a zahájení administrace veřejných zakázek na vybrané externí evaluace, 

jejichž realizace je v souladu s Evaluačním plánem OP VVV naplánována na rok 2016 - konkrétně se jedná o "Průběžnou evaluaci implementace OP 

VVV" a "Ověřovací studii prostředí pro realizaci intervencí PO1, PO2 a PO3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů". 

V souladu s evropskými a národními předpisy byla před schválením OP VVV, v rámci jeho přípravy, realizována ex-ante evaluace OP VVV. 

Výstupem ex-ante evaluace OP VVV v roce 2015 byla „Aktualizovaná závěrečná zpráva“, která hodnotí verzi návrhu OP VVV po zapracování 

připomínek Evropské Komise a formálním projednání s Evropskou Komisí ze dne 2. a 3. prosince 2014.  Ze závěrů Aktualizované závěrečné zprávy 

vyplývá, že návrh OP VVV je celkově kvalitní a propracovaný strategický dokument vytvářející základ pro realizaci intervencí ve všech oblastech, 

na které se zaměřuje.   „Aktualizovaná závěrečná zpráva“ byla podkladem pro schválení programu ze strany Evropské Komise. 

Evaluační plán OP VVV a výstupy jednotlivých evaluačních aktivit OP VVV jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/evaluace-

op-vvv 

 

5.  INFORMACE O PROVÁDĚNÍ INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (ČL. 19 ODST. 2 

A 4 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 

-  pro OP VVV nerelevantní 
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6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH OPATŘENÍ (ČL. 50 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 

 

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

 

Na úrovni Řídicího orgánu OP VVV je zaveden systematický přístup k řízení rizik. K  datu 31. prosince 2015 byla evidována tři kritická rizika: 

Nejsou k dispozici dostatečné prostředky podílu financovaného státním rozpočtem pro roky 2017 a 2018 na předfinancování projektů v oblasti 

Výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“). Navržená opatření se týkají intenzivních jednání se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace/Úřadu vlády a 

intervencí z úrovně vedení MŠMT, následně musí dojít k jejich schválení ze strany Ministerstva financí. 

Nedořešená otázka evidence projektů v systému EDS/SMVS - nebylo doposud zřejmé, kterých projektů se evidence bude týkat a jak bude probíhat 

propojení s ostatními systémy, jaký bude postup při změně charakteru výdajů v rozpočtu příjemce či otázka financování projektů evidovaných v 

EDS/SMVS z nároků z nespotřebovaných výdajů. Vzhledem k existenci zákonných výjimek pro evidenci investičních projektů v EDS/SMVS (zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací) se povinnost evidence zatím bude týkat jen minimálního počtu projektů z dosud vyhlášených výzev OP VVV. 

Dopad rizika na projekty OP VVV závisí na schválení novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů o 

vysokých školách, který by rozšířil stanovené zákonné výjimky.[1] 

Řídicí orgán se během roku 2015 potýkal s nedostatečnou funkčností monitorovacího systému. ŘO OP VVV aktivně testoval všechny funkcionality 

systému a aktivně se podílel na komunikaci s MMR, veškeré nastalé komplikace se systémem byly předány k řešení dodavateli. Systém fungoval na 

úrovni základních požadavků a podle v té době platného nastavení jednotného metodického prostředí s přihlédnutím k době nezbytné pro zapracování 

požadavků do systému. Nicméně v některých případech musela být zvolena náhradní řešení. Reakce zadavatele (MMR) a dodavatele (TESCO SW) na 

požadavky ŘO byla z pohledu ŘO příliš dlouhá. Informační systém MS2014+ nebylo možno považovat za efektivní pro zajištění administrace 

programů a projektů ESIF. 

Při vyhodnocení výsledkových indikátorů vzešlých ze statistických dat za rok 2014 (viz příloha ke kapitole 3.2 Společné indikátory a indikátory 

specifické pro jednotlivé programy, Tab. 1) bylo v některých případech již identifikováno naplnění cílových hodnot. Ve vazbě na přípravu revize 

operačního programu bude vyvolána diskuze nad těmito cílovými hodnotami a navržena relevantní úprava OP VVV. 
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[1] Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), byla schválena 8. 3. 2016. 

Vysokým školy byla udělena výjimka, projekty VŠ tedy nebudou muset být vedené v systému EDS/SMVS. 

7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST 

Hlavním cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na 

produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Operační program Výzkum, vývoj  

a vzdělávání (dále „OP VVV“) se ve třech prioritních osách zaměřuje na celý vzdělávací systém od mateřských až po vysoké školy, včetně podpory 

výzkumu a vývoje. Navazuje tak na operační programy z období 2007–2013 v gesci Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy (dále „MŠMT“), tedy na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) a Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace (dále „OP VaVpI“). 

Prioritní osa 1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro výzkumně zaměřené vzdělávací programy a na podporu strategického řízení výzkumu, 

vývoje a inovací na národní úrovni. Vyhlášené výzvy korespondují s požadavkem na soulad projektů s Národní výzkumnou a inovační strategií 

inteligentní specializace České republiky. 

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na vysokých školách, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně 

podpory výuky spojené s výzkumem, a na zlepšení infrastrukturních podmínek a otevřenost vzdělávání na vysokých školách. Naplňování tohoto záměru 

je zajištěno prostřednictvím mechanizmu komplementárního provázání klíčových výzev zaměřených na vysoké školy. 

Prioritní osa 3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, 

rozvoj strategického řízení, zkvalitnění přípravy pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy a posílení jejich relevance 

pro trh práce. 

V prosinci 2014 zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formální vyjednávání s Evropskou komisí (dále „EK“), které vedlo ke schválení 

OP VVV dne 13. května 2015. Zároveň byla podrobně připravena prováděcí dokumentace pro realizaci OP VVV. Celková alokace OP VVV činí 3,44 

mld. EUR, operační program je multifondový. Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále „EFRR“) je ve výši 1,52 mld. EUR,  

z Evropského sociálního fondu (dále „ESF“) 1,25 mld. EUR. 

V operačním programu je, oproti programům předcházejícího programového období, zcela novým prvkem povinně stanovená míra spolufinancování 

projektů ze strany příjemce. Výši tohoto spolufinancování upravuje materiál Ministerstva financí ČR „Pravidla spolufinancování evropských 

strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014–2020“. 

V souladu s čl. 47 Obecného nařízení byl v roce 2015 zřízen Monitorovací výbor operačního programu (dále „MV“). První řádné zasedání MV se konalo 

19. června 2015. Dále v roce 2015 proběhla dvě další řádná zasedání Monitorovacího výboru OP VVV ve dnech 30. září a 10. prosince 2015. Z důvodu 
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zajištění flexibilního a výkonného pracovního nástroje pro zapojení partnerů do provádění, monitorování a hodnocení OP VVV byla zřízena pracovní 

skupina pod MV – Plánovací komise programu (dále „PKP“), která připravuje, projednává a schvaluje Harmonogram výzev. Pod PKP jsou zřízeny její 

dílčí platformy dle zaměření jednotlivých prioritních os (dále „PO“) programu, a to PKP pro PO1 a PO2 a PKP pro PO3, na kterých jsou projednávány 

návrhy věcného zaměření výzev, případné vymezení aktivit, apod. V roce 2015 proběhla tři zasedání PKP hlavní ve dnech 8. července, 24. září, 4. 

prosince 2015, dále pak tři zasedání PKP pro PO1, PO2 ve dnech 13. - 14. července, 8. října a 4. prosince 2015 a jedno zasedání PKP pro PO3 dne 17. 

července 2015. 

Pracovníci Řídícího orgánu OP VVV v průběhu roku 2015 prezentovali na desítkách seminářů s odbornou veřejností koncepci OP VVV, jednotlivých 

prioritních os, ale také aspektů řešících tzv. územní dimenzi (krajské a místní akční plány, koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) a 

konkrétních oblastí vzdělávacího systému. 

V červenci a srpnu 2015 vyhlásil ŘO OP VVV první výzvy pro Individuální projekty systémové (PO 3), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3), 

Podpora excelentních výzkumných týmů (PO1), Smart Akcelerátor (PO2). V průběhu podzimu následovalo vyhlášení výzev pro Fázované projekty 

(PO1), Teaming (PO1), Inkluzivní vzdělávání (PO3) a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (PO3). V souvislosti s vyhlašováním výzev byla na 

webových stránkách zveřejněna řada potřebných dokumentů, mimo jiné i Pravidla pro žadatele a příjemce. S každou zveřejněnou Výzvou zároveň 

MŠMT organizovalo semináře pro žadatele, prostřednictvím nichž informovalo o náležitostech, které je třeba zpracovat při žádosti o podporu. V roce 

2015 se uskutečnilo 13 seminářů pro žadatele. Těchto seminářů se zúčastnilo 618 účastníků. 

Dne 4. listopadu 2015 se konala Konference OP VVV, které se zúčastnili zástupci EK, Řídícího orgánu OP VVV a odborné veřejnosti z řad počátečního i 

vysokého školství a výzkumných institucí. Hlavním tématem konference bylo představení OP VVV a jeho návaznosti na operační programy období 2007 

– 2013. Zástupci Řídicího orgánu OP VVV seznámili účastníky konference se zaměřením jednotlivých prioritních os OP VVV,  

s aktuálními výzvami pro rok 2015 a s výzvami plánovanými pro rok 2016. 

V roce 2015 bylo žadateli v prioritních osách 1, 2 a 3 podáno celkem 278 projektových žádostí, které vstoupily do složitého, ale precizně nastaveného 

cyklu hodnocení, do něhož budou v relevantních případech v průběhu roku 2016 zapojeni i zahraniční hodnotitelé. 

V roce 2015 byly schváleny k realizaci první dva projekty – jednalo se o velké projekty, realizované na základě výzvy v PO 1 Fázované projekty. 

8. ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 

 

V rámci OP VVV nejsou využity finanční nástroje ve smyslu čl. 37 Obecného nařízení. Pouze v prioritní ose 2 v investiční prioritě 1 existuje na základě 

provedené analýzy omezený prostor pro využití finančních nástrojů. V současné době nejsou konkrétní typy finančních nástrojů plánovány, nicméně u 

vybraných intervencí směřujících k naplnění specifického cíle 5 lze v odůvodněných případech využití finančních nástrojů pilotně ověřit. 
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9. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK 

 

Předběžné podmínky relevantní pro OP VVV jsou v případě těch, jejichž gestorem je MŠMT, plněny dle platného závazného harmonogramu a v 

současné době není identifikováno riziko jejich nenaplnění. Za rizikové lze považovat plnění relevantní předběžné podmínky 1.1. Výzkum a vývoj – 

Inteligentní specializace v gesci Úřadu vlády - Sekce vědy, výzkumu a inovací. 

V rámci naplňování tematických předběžných podmínek 10.1 Ukončování školní docházky a 10.3 Celoživotní učení, došlo během roku 2015 ke změně 

harmonogramu plnění. EK vyhověla požadavku MŠMT o posunutí termínu schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-2018 o 

měsíc, tedy do 31. července 2015. Tento dokument byl schválen MŠMT a následně vzat na vědomí vládou dne 29. července 2015. Formálně byl 

dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. července 2015, tedy v řádném termínu. V rámci formální verifikace podmínek 10.1 a 10.3 resort MŠMT 

obdržel a vypořádal v měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu plánu pro inkluzivní vzdělávání. Výše zmíněné kroky vedly k 

verifikaci plnění podmínky v gesci MŠMT Celoživotní učení ze strany EK v lednu 2016 (podmínka není relevantní pro OP VVV). U zbývající podmínky 

10.1 Ukončování školní docházky probíhá ještě upřesňování informací ohledně zbývajícího nevyjasněného kritéria na základě požadavků EK. 

Lze také předpokládat, že v návaznosti na plnění úkolů gestory obecných předběžných podmínek ve spolupráci s ŘO OP VVV, bude dodržen 

harmonogram schválení všech zbývajících podmínek, jejichž podstatná část je již na národní úrovni hodnocena za splněnou a čeká na verifikaci ze strany 

EK. 

V případě obecné předběžné podmínky 7. Statistické systémy a ukazatele výsledků v gesci MMR, která byla propojena s tematickou podmínkou 9.2 

Politika začleňování Romů, MŠMT intenzivně spolupracuje na tvorbě Metodiky hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do roku 2020, 

jejímž prostřednictvím dojde k naplnění zbývajících kritérií obou dotčených podmínek. 

Riziko nenaplnění OP VVV uplatnitelných podmínek se vztahuje zejména k neverifikovaným kritériím podmínky 1.1 VaV – inteligentní specializace a 

dále ke schválení zmiňované Metodiky pro sledování a hodnocení Strategie romské integrace naplňující zbývající kritéria předběžné podmínky 9.2 

Politika začleňování Romů, respektive 7 Statistické systémy a ukazatele výsledků. 

Kód Zkrácený název uplatněných PP Stav plnění 

Stav 
plnění 

(v %) 

Gestor 
Nejzazší termín 
splnění 

Verifikace EK 

T.1.1 VaV - inteligentní specializace Ano 100% ÚV ---  

T.1.2 VaV - víceletý plán pro sestavování rozpočtu Ano 100% ÚV ---   

T.9.2 Politika začleňování Romů Částečně 84% ÚV 31. 3. 2016  
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Kód Zkrácený název uplatněných PP Stav plnění 

Stav 
plnění 

(v %) 

Gestor 
Nejzazší termín 
splnění 

Verifikace EK 

T.10.1 Ukončování školní docházky Ano 100% MŠMT ---  

T.10.2 Vysokoškolské vzdělání Ano 100% MŠMT ---   

T.10.3 Celoživotní učení Ano 100% MŠMT ---   

T.10.4 Odborné vzdělávání a příprava Ano 100% MŠMT ---   

O.1 Nediskriminace Ano 100% ÚV ---   

O.2 Rovnost mužů a žen Ano 100% ÚV ---   

O.3 Zdravotní postižení Ano 100% MPSV ---   

O.4 Veřejné zakázky Částečně 55% MMR 31. 12. 2016  

O.5 Veřejná podpora Částečně 66% MMR 30. 6. 2016  

O.6 EIA/SEA Ano 100% MŽP ---   

O.7 Statistické systémy a ukazatele výsledků Částečně 50% MMR 30. 6. 2016  
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (ČL. 101 PÍSM. H) A 

ČL. 111 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013) 

10.1 Velké projekty 

Tabulka 12: Velké projekty 

Projekt CCI Stav velkého 

projektu 

Celkové investice Celkové způsobilé 

náklady 

Plánované 

datum 

oznámení/předl

ožení 

Datum 

automatického 

schválení 

Komisí 

Plánovaný 

začátek 

provádění (rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 

datum 

dokončení 

Prioritní osa / investiční 

priority 

Současný stav 

realizace – 

finanční pokrok 

(% výdajů 

certifikovaných 

Komisi 

v porovnání 

s celkovými 

způsobilými 

náklady) 

Současný stav 

realizace – finanční 

pokrok Hlavní fáze 

provádění projektu 

Hlavní výstupy Datum podpisu 

první smlouvy o 

dílo 

Připomínky 

Extreme Light 

Infrastructure - 
Beamlines, Fáze 2 

2016CZ16RFMP001 Schváleno 1 643 225 765,42 1 859 487 765,99 2015, Q2  2016, Q1 2017, Q4  0,00 Zadávání zakázek V rámci 2. fáze nebyly v 

roce 2015 realizovány 
žádné výstupy. 

  

Sustainable Energy 
(SUSEN), Fáze 2 

2016CZ16RFMP002 Schváleno 586 069 505,98 752 912 117,00 2015, Q2  2016, Q1 2017, Q2  0,00 Zadávání zakázek V rámci 2. fáze nebyly v 
roce 2015 realizovány 

žádné výstupy. 

30. 12. 2015 Pzn.: Projekt SUSEN zde uváděný jako Velký projekt - jedná se o 
fázovaný projekt, první fáze byla realizována v rámci OP Výzkum a 

vývoj pro inovace v programovém období 2007 - 2013, podle 

pravidel pro programové období 2014–2020 2. fáze nesplňuje 

definici velkého projektu dle čl. 100 Obecného nařízení, celková 

výše obou fází projektu však přesahuje úroveň stanovenou v čl. 100 

Obecného nařízení. 

 

Významné problémy, které se vyskytly při provádění velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění 

Po dané období nejsou evidovány významné problémy. 

 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu 

V roce 2015 nebyla přeložena ani plánována žádná změna v rámci velkých projektů 

v rámci OP.  

 

10.2 Společné akční plány -  pro OP VVV nerelevantní. 

 


