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Příloha č. 1 k materiálu č. j.: MSMT-30671/2020-3 

 

 

 

Příloha č. 1 výzvy Akční plánování v území 

k podávání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
 

Prioritní osa: PO3  

Investiční priorita: IP1 

Specifický cíl: SC3 
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Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+ 

 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

tu
p

 

5 49 01 Počet regionálních 
systémů 

regionální 
systém 

Povinný k výběru, 
povinný  
k naplnění 

Pro aktivitu A: 
Místní akční plán obsahující Řízení procesu MAP, Strategickou část včetně 
Strategického rámce MAP do roku 2025 a akční plány na roky 2023, 2024, 2025.  
Pro indikátor je nutno přiložit k žádosti o podporu specifikaci v příloze „Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 
 
Pro aktivitu B:  
Krajský akční plán obsahující Analytickou část, Stanovení priorit a roční akční 
plány pro roky 2023, 2024, 2025. 
 
Pro indikátor je nutno přiložit k žádosti o podporu specifikaci v příloze „Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 
 
Pro aktivitu C: 
Nastavený systém metodické podpory příjemců projektů MAP III a KAP III.   
 
Pro indikátor je nutno přiložit k žádosti o podporu specifikaci v příloze „Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“. 
 



3 
 

 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

5 26 02 Počet platforem pro 
odborná tematická 
setkání 

platformy Nepovinný 
k výběru,  
povinný  
k naplnění 

Pro aktivitu A, B povinný, pro aktivitu C nepovinný.  
 
Pro aktivitu A: Povinně se vykazují zřízené platformy (pracovní skupiny, dále také 
„PS“) pro čtenářskou gramotnost, PS pro matematickou gramotnost, PS pro 
rovné příležitosti a PS pro financování. Další PS se vykazují, pokud se jedná 
o ucelený soubor opakujících se aktivit, kdy ve dvanácti po sobě jdoucích 
měsících (od zahájení fyzické realizace projektu) jsou realizována nejméně čtyři 
setkání PS. Pouze v případě kratšího období je pak poměrně krácen počet setkání 
PS na nejméně jedno za tři po sobě jdoucí měsíce. V rámci indikátoru není možné 
vykazovat jednorázové aktivity.     
 
Pro aktivitu B: Zřízené platformy (PS) se vykazují, pokud se jedná o ucelený 
soubor opakujících se aktivit. Ve dvanácti po sobě jdoucích měsících (od zahájení 
fyzické realizace projektu) je povinnost realizovat čtyři setkání PS. Pouze 
v případě kratšího období je pak poměrně krácen počet setkání na setkání PS na 
nejméně jedno za tři po sobě jdoucí měsíce. V rámci indikátoru není možné 
vykazovat jednorázové aktivity. 
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 Kód NČI Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atribut Specifikace pro aktivitu 

V
ýs

le
d

ek
 

5 08 10 Počet organizací, které 
byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

organizace Povinný k výběru, 
povinný  
k naplnění  

Pro aktivitu A: Vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny procesem 
akčního plánování v území a realizovanými aktivitami projektu. Každá organizace 
se započítává pouze jedenkrát. V rámci indikátoru budou vykazovány školy 
zapojené do realizace aktivit jako partneři nebo zapojené školy (dle RED IZO), 
případně další organizace ovlivněné realizací projektu.  V rámci indikátoru jsou 
vykazovány pouze školy a organizace, které byly podpořeny dlouhodobějšími 
opakovanými intervencemi. Nevykazují se organizace účastnící se jednorázových 
akcí. 
 
Pro aktivitu B: Vykazují se všechny organizace, které byly ovlivněny procesem 
akčního plánování jakožto partneři, zapojené školy, případně další organizace 
ovlivněné realizací projektu.  Každá organizace se započítává pouze jedenkrát. 
V rámci indikátoru jsou vykazovány pouze školy a organizace, které byly 
podpořeny dlouhodobějšími opakovanými intervencemi. Nevykazují se 
organizace účastnící se jednorázových akcí. 
 
Pro aktivitu C: Vykazují se organizace příjemců projektů MAP III a KAP III, jejich 
partnerů či zapojených škol (dle RED IZO), kterým byla poskytnuta metodická 
podpora a poradenství. Vykazují se i školy (dle RED IZO), kterým byla poskytnuta 
metodická podpora pro úspěšnou realizaci projektů šablon a tím i naplňování cílů 
a priorit MAP. 
 

 
 


