Příloha B)

Monitorovací indikátory pro prioritní osu 5 OP VaVpI
Výzva 5.1 Administrace OP VaVpI; výzva 5.2 Informovanost a publicita OP VaVpI; 5.3 Absorpční
kapacita OP VaVpI
ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY vykazované v IS
Název

Měrná
jednotka

Definice / popis

Počet
podpořených
projektů technické
pomoci
(kód indikátoru:
480100)

počet

Počet podpořených projektů technické pomoci.
Hodnota indikátoru je rovna počtu schválených projektů TP OP VaVpI.

Počet zasedání
výborů
(monitorovacích,
poradních a
řídících)

počet

Počet zasedání Monitorovacího výboru, řídícího a koordinačního výboru a
pracovních skupin ŘKV za celé programové období.
Do daného indikátoru se započítávají zasedání Monitorovacího výboru OP
VaVpI a jednání pracovních a expertních skupin OP VaVpI s účastí externích
odborníků a zástupců institucí mimo MŠMT.
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Závaznost
monitorování
závazný na úrovni prioritní
osy i projektu

závazný na úrovni prioritní
osy i projektu

(kód indikátoru:
480300)
Počet vytvořených
studií a zpráv
(vč. evaluačních)
(kód indikátoru:
480500)
Počet
uskutečněných
školení, seminářů,
workshopů,
konferencí a
ostatní podobné
aktivity
(kód indikátoru:
481100)

Počet
zaměstnaných
pracovníků

1

počet

Celkový počet studií a zpráv souvisejících s politikou hospodářské a sociální
soudržnosti za celé programové období. Do daného indikátoru se započítávají
studie a zprávy vytvořené pro přípravu programu a pro monitoring a evaluaci
jeho realizace, zpracované externími dodavateli1.

počet

Počet akcí k šíření výsledků metodik a evaluačních studií k podpoře
zapracování těchto výsledků do OP, počet školení k novému monitorovacímu
systému, školení pro zaměstnance implementační struktury, pro žadatele a
příjemce.
Do daného indikátoru se započítávají jednotlivé druhy školení, seminářů atd.
Konkrétní seznam druhů školení pro zaměstnance implementační struktury
rozdělený např. na kategorie „ICT dovednosti“, „Jazykové dovednosti“ a
„Odborné kurzy“, s počtem účastníků a počtem úspěšně proškolených osob
(počet vydaných certifikátů) je předkládán jako příloha k Monitorovací zprávě
projektu.
Příklad: Školení „MONIT7+ - základní seznámení s aplikací“ je jeden druh
školení, ačkoliv se ho zaměstnanci IS účastní v několika termínech, školení
„MONIT7+ - školení pro projektové manažery“ je jiný druh školení.
Počet zaměstnaných pracovníků implementační struktury přepočteno na plné
úvazky (FTE) hrazené z TP.

počet

Externím dodavatelem může být také zaměstnanec MŠMT, který danou studii/zprávu vypracoval na základě dohody o provedení práce či smlouvy o dílo.
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závazný na úrovni prioritní
osy i projektu

závazný na úrovni prioritní
osy i projektu

závazný na úrovni projektu

implementační
struktury
(kód indikátoru:
483100)
Počet nově
počet
Počet kusů nově pořízených ICT vybavení pro zaměstnance implementační
závazný na úrovni projektu
pořízených ICT
struktury (PC sestavy, tiskárny, notebooky, ostatní = mobilní telefon, PDA,
vybavení
dataprojektor, apod.)
(kód indikátoru:
482400)
Počet
počet
Počet uskutečněných kontrol u příjemců a subjektů implementační struktury.
závazný na úrovni projektu
uskutečněných
kontrol
(kód indikátoru:
482500)
Pozn.: Uvedený seznam závazných indikátorů je pouze indikativní, v případě potřeby může být doplněn o nové indikátory související s nově
realizovanými aktivitami.
NEZÁVAZNÉ INDIKÁTORY vykazované v IS
Název
Počet
proškolených osob
– celkem
(kód indikátoru:
3

Měrná
jednotka
počet

Definice / popis

Závaznost
monitorování

Celkový počet osob na všech úrovních implementačních orgánů, které úspěšně
absolvovaly školení. Úspěšné absolvování školení je potvrzeno vydáním
certifikátu. (V rámci školicího modulu se stejná osoba započítává pouze jednou.)

nezávazný

481900)
Pozn. Nezávazné indikátory vykazované v příloze MZ jsou uvedeny v příloze Příručky pro technickou pomoc.
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