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Příloha č. 1 k Č.j.: MSMT –7246/2015-2 

Příloha č. 1 Indikátory výzvy KAP 
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání 
 

Typ ID název MJ Specifikace k výzvě 

v
ý
sl

ed
k

y
 

5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, 

kteří v praxi uplatňují nově získané 

poznatky a dovednosti 

Pracovníci ve 

vzdělávání 

Pedagogický nebo jiný pracovník ve 

vzdělávání, zejména ředitelé a realizační 

tým zřizovatele, který se zúčastnil 

vzdělávání v rámci DVPP nebo 

tematického setkání 

pedagogů/ředitelů/zástupců zřizovatelů, a 

reflektuje ve svém portfoliu 

pedagoga/ředitele/ zástupce zřizovatele, 

jak nově získané znalosti a dovednosti 

uplatňuje při vzdělávání dětí/žáků/řízení 

vzdělávání ve škole/řízení vzdělávání ve 

školách v kraji. 

5 43 10 Počet podpořených spoluprací Spolupráce  

v
ý
st

u
p

y
 

  

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby 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. 
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Draft - Monitorovací indikátory pro výzvu č. 2 

5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci 

ve vzdělávání 

Osoby Indikátor navázán na výsledkový 

indikátor 5 25 10. 

Počet podpořených pracovníků 

působících ve vzdělávání (zástupců 

zřizovatele, ředitelů škol), kteří zvýšili, 

prohloubili či rozšířili v rámci DVPP 

(další vzdělávání pedagogických 

pracovníků) a formou dalšího rozvoje své 

profesní kompetence a kompetence pro 

řízení vzdělávání ve školách.  

Každá osoba se započítá tolikrát, kolik 

obdržela různých na sebe nenavazujících 

podpor. 

5 49 01 Počet regionálních systémů Regionální 

systémy 

Krajské akční plány, krajské regionální 

platformy pro střední a vyšší odborné 

vzdělávání. 

V příloze ŽoP – Přehled klíčových 

výstupů k naplnění indikátoru projektu 

ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy 

indikátoru. 

5 26 02 Počet platforem pro odborná 

tematická setkání  

Platformy Systém výměny informací a zkušeností 

pro strategické plánování. 

V příloze ŽoP – Přehled klíčových 

výstupů k naplnění indikátoru projektu 

ESF, je třeba uvést dílčí klíčové výstupy 

indikátoru. 

 


