Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Příloha č. 1 k výzvě č. 2 k předkládání Žádostí o finanční podporu v rámci
OP RLZ

Ukazatele výstupů, výsledků a dopadů pro vyplňování Žádosti o
finanční podporu – MSSF Benefit
Opatření 3.3
Kód

Celý název ukazatele

Definice

Počet podpořených osob

Uveďte celkový počet podpořených

poskytujících služby nebo

osob poskytujících služby a / nebo

podporujících poskytování služeb

podporujících poskytování služeb,

Výstupy

1.01.00.A

Osoba

které získaly jakoukoli formu podpory
(účastnily se podpořených kurzů, byly
vyslány na odbornou stáž apod.)

1.08.00.A Počet podpořených pracovníků –

Uveďte celkový počet osob - lektorů,

lektorů, metodiků, konzultantů a

metodiků, konzultantů a řídících

řídících pracovníků – v kurzech

pracovníků, které se zúčastnily

Osoba

podpořených kurzů.
Uveďte celkový počet organizací, které

Kus

na základě dohody (rozhodnutí)
obdržely dotaci (podporu) nebo se jako
partneři na dotaci (podpoře) podílely,
a které podporu využily alespoň z části
pro svůj rozvoj.

1.04.00.A Počet podpořených organizací

Do tohoto počtu se zahrnuje
předkladatel a jeho partneři uvedení
v žádosti o finanční podporu OP RLZ.
(Př.: Pokud má žadatel dva partnery
bude hodnota tohoto ukazatele 3).

Uveďte podíl účastníků kurzů, ve
Podíl účastníků podpořených kurzů

1.25.00.A

s komponentou informačních
technologií

kterých je problematice informačních
technologií věnován tématický celek
výuky v rozsahu minimálně 40
výukových hodin, na celkovém
počtu účastníků kurzů.

%
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Kód

Celý název ukazatele

Definice

Podíl účastníků kurzů s

Uveďte podíl účastníků kurzů, ve

komponentou životního prostředí

kterých je problematice životního

Výstupy

1.26.00.A

%

prostředí věnován tematický celek
výuky v rozsahu minimálně 5 %
výukového času a minimálně jedné
výukové hodiny, na celkovém počtu
účastníků kurzů.

Kód

Celý název ukazatele

Definice

Počet nově vytvořených

Uveďte celkový počet nově

/inovovaných produktů

vytvořených produktů a inovovaných

Výsledky

2.12.00.A

Kus

produktů; tj. produktů, ve kterých
provedené změny v jejich cílech,
obsahu, metodách a formách zvýšily
jejich kvalitu ( vzdělávací programy,
metodické a poradenské nástroje,
databáze apod.)

2.09.00.A Počet nově vytvořených vzdělávacích Uveďte celkový počet nově
programů

Kus

vytvořených vzdělávacích programů;
tj. vzdělávacích programů, ve kterých
provedené změny v jejich cílech,
obsahu, metodách a formách zvýšily

2.19.00.A

Počet podpořených pracovníků –

jejich kvalitu.
Uveďte celkový počet lektorů,

lektorů, metodiků, konzultantů a

konzultantů, řídících pracovníků

řídících pracovníků, u kterých

(manažeři, organizátoři, poskytovatelé

podpora splnila účel.

vzdělávacích služeb), u kterých

Osoba

podpora splnila účel.

Postup při vyplňování údajů na záložce Výstupy a výsledky:
Žadatel v nabídce vybere podle kódu výše uvedené ukazatele výstupů a výsledků a uvede za
ně výchozí a plánovanou hodnotu.
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Upozornění:
Při monitorování realizace projektu bude žadatel průběžně sledovat výstupy a výsledky
v podrobnějším členění (muži a ženy, vymezené skupiny osob, typy kurzů apod.) – dle
Dodatku k programu Operační program rozvoj lidských zdrojů.

