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1.1 Kontrola podmínek pro započtení do indikátorů
Uživatel má možnost zkontrolovat, zda podpořené osoby splnily podmínky pro započtení do
dosažených hodnot jednotlivých indikátorů. Tlačítko je viditelné v detailu projektu na záložce
Podpořené osoby po stisknutí tlačítka Schválený seznam (pro ověření v aktuálně schváleném
seznamu podpořených osob) nebo tlačítka Otisky ZOR (pro ověření osob započtených v rámci
jednotlivých zpráv o realizaci projektu).
V případě, že uživatel chce ověřit, zda naplnil podmínky pro započtení do dosažené hodnoty indikátoru
u konkrétních osob, označí konkrétní záznamy podpořených osob pomocí checkboxu a následně
stiskne tlačítko Kontrola podmínek pro započtení.

Po stisknutí tlačítka se zobrazí formulář Kontrola podmínek pro započtení.

Uživatel stiskne ikonku
, která je vlevo nahoře u pole Kód indikátoru a zobrazí se výběrové
okno, ve kterém zvolí konkrétní indikátor, u kterého chce ověřit, zda byly splněny podmínky pro
započtení zvolených osob do dosažené hodnoty indikátoru.
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Po zvolení konkrétního čísla indikátoru se automaticky doplní kód indikátoru, jeho název, definice a
popis výpočtu dosažené hodnoty (obsahuje vzorec, který používá IS ESF 2014+). V poli Datum
výpočtu se zobrazí datum, ke kterému je kontrola podmínek pro započtení do dosažené hodnoty
indikátoru provedena. Automaticky se doplní aktuální datum, lze však zvolit i jiné datum.
V části formuláře Vybrané podpořené osoby se zobrazí seznam vybraných osob s uvedením, zda jsou
započítány do hodnoty zvoleného indikátoru, a dále s vyhodnocením jednotlivých podmínek
nezbytných pro započtení osoby do dosažené hodnoty příslušného indikátoru. Na základě těchto údajů
je uživatel schopen identifikovat, zda jsou u dané osoby splněny všechny podmínky pro započtení do
dosažené hodnoty daného indikátoru a může případně doplnit či opravit nedostatky záznamu. Pokud
uživatel klikne na rozbalovací šipku zcela vpravo v tmavě modré liště s nápisem Legenda k popisu
výpočtu, zobrazí se mu přesný výčet podmínek pro započtení do hodnoty indikátoru.
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Seznam podpořených osob s vyhodnocením podmínek pro započtení je možné exportovat pomocí
ikony v pravé části okna a následné volby Exportovat data.
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1.2 Ověření seznamu osob započtených do indikátorů
Podpořené osoby, které byly zahrnuty do dosažených hodnot jednotlivých indikátorů, je možné si
zobrazit. Uživatel v seznamu všech vypočtených indikátorů klikne na odkaz (dosaženou hodnotu) ve
sloupci Dosažená hodnota (kumulativní). Po otevření odkazu nenulové dosažené hodnoty indikátoru
se zobrazí okno s výčtem započtených osob.
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Seznam je možné exportovat pomocí ikony
Exportovat data.
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v pravé horní části okna a následné volby

