Příloha č. 1

Příloha č. 1 výzvy Implementace krajských akčních plánů II
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3
Investiční priority: IP 1
Specifické cíle: SC 2; SC 4, SC 5;

Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+
Kód NČI
5 13 01

Výstupy
Výstup
Výstup

5 49 01

5 40 00

Indikátor
Počet vzdělávacích
modulů s metodikou
a vzdělávacím programem

Počet regionálních
systémů

Měrná
jednotka
moduly

regionální
systémy

Atribut

Specifikace pro aktivitu

Povinně volitelný,
povinný k naplnění,

Počet
vytvořených
vzdělávacích
modulů
specializovaných
dlouhodobých tréninkových programů pro žáky a žákyně středních
pedagogických škol a pedagogické pracovníky těchto škol. Indikátor je
vykazován pro aktivitu 6 s vazbou na specifický cíl 4 Zkvalitnění přípravy
budoucích a začínajících pedagogických pracovníků.

Povinně volitelný,
povinný k naplnění,

Povinný pro aktivitu číslo 6.
Indikátor je vykazován v aktivitách číslo: 2, 3, 4 a 5.
Pro indikátor je nutno přiložit k Žádosti o podporu specifikaci
v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“.

Počet podpořených osob - osoby
pracovníci ve vzdělávání

Povinně volitelný,
povinný k naplnění,
svázaný s 6 00 00 a
s 5 25 10

Počet podpořených pracovníků působících ve vzdělávání
(pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení) kteří
zvýšili, prohloubili či rozšířili své profesní kompetence formou
vzdělávací stáže v zahraničí.
Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na sebe
nenavazujících podpor.
Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity 7a.

Kód NČI
6 00 00

Indikátor
Celkový počet účastníků

Měrná
jednotka
osoby

Atribut
Povinně volitelný,
povinný k naplnění

Specifikace pro aktivitu
Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 00 snížený o opakovanou
podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu
se vykazuje pouze jednou. Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také
indikátory podle annexu č. 1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka.
Účastník se započítá ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní
podpory. Hranice bagatelní podpory je v této výzvě 30 hodin.
Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity 7a.

5 26 02

5 21 07

Počet platforem pro
platformy
odborná tematická setkání

Počet zrealizovaných
aktivit

aktivita

Povinně volitelný,
Jedná se o platformy pro setkávání pedagogů a výměnu zkušeností
povinný k naplnění, v rámci aktivit 4 a 5.
Každá platforma je započítávána pouze jedenkrát, musí se jednat
o ucelený celek opakujících se činností v minimální frekvenci 4x za 12 po
sobě jdoucích kalendářní měsíců od vytvoření platformy. V rámci
indikátoru není možné vykazovat jednorázové akce.

Povinně volitelný,
povinný k naplnění

Povinný pro aktivity 4 a 5.
Hodnota indikátoru odpovídá počtu zvolených jednotek („šablon“).
Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity 7b, 7c, 7d, 7e, 7f
a/nebo 7g pro realizaci na jednotlivých školách.

Kód NČI

Výsledek

5 08 10

5 25 10

Indikátor
Počet organizací, které
byly ovlivněny
systémovou intervencí

Měrná
Atribut
Specifikace pro aktivitu
jednotka
organizace Povinně volitelný,
V rámci indikátoru budou vykazovány školy, případně další organizace
povinný k naplnění, podílející se na vzdělávání dětí, žáků a studentů VOŠ (ÚP, OSPOD atd.),
které byly zapojeny do realizace aktivit projektu, jako partneři nebo
cílová skupina. V rámci indikátoru jsou vykazovány pouze školy
a organizace, které byly podpořeny dlouhodobějšími opakovanými
intervencemi.
Nevykazuje se organizace, která se účastní jen jednorázových akcí.
Pro aktivitu číslo: 2, 3, 4, 5, 6 a podaktivity 7b, 7c, 7d, 7e, 7f a/nebo 7g.
Každá konkrétní osoba se vykazuje v rámci projektu pouze jednou.

Počet pracovníků ve
pracovníci Povinně volitelný,
vzdělávání, kteří v praxi
ve
povinný k naplnění
uplatňují nově získané
vzdělávání
Indikátor je povinně volen v případě volby podaktivity 7a.
poznatky a dovednosti
Zde uvedené specifikace navazují na platné definice indikátorů, které jsou uvedeny v Národním číselníku indikátorů a zveřejněny na webu MŠMT.

Pro indikátor 5 49 01 Počet regionálních systémů je jako přílohu žádosti o podporu nutno přiložit specifikaci v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění
indikátorů projektu ESF“. Pokud některý plánovaný výstup tohoto indikátoru navazuje na dříve vytvořené výstupy, musí být součástí žádosti o podporu
původní výstup a popis toho, jak bude dál rozvíjen.

