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Pro aktivitu Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

POČET OSOB VYUŽÍVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 01 20

Výsledek

Osoby

Ne

Ano

Definice indikátoru

Počet uživatelů, kteří využívají zařízení pečující o děti do tří let, tj. zařízení vybudovaná v rámci
projektu. „Uživatelé“ jsou rodiče využívající zařízení pro děti do tří let, které mají z umístění dítěte přínos.
Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním
zařízení umístěno, do práce.
Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů

2.4 – Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Určená žadatelem
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru pro projety výzvy, jejichž součástí je zařízení, do kterého lze umístit dítě ve
věku do tří let, nebo to bude možné po ukončení projektu. Za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič
jako osoba, která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce.
Výchozí hodnota: počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let k datu začátku školního roku, ve
kterém je podávána žádost o podporu. Osobami využívajícími zařízení péče o děti do 3 let jsou rodiče
umístěných dětí (mladších než 3 roky) s tím, že za jedno umístěné dítě je počítán jeden rodič jako osoba,
která může jít díky tomu, že je dítě v předškolním zařízení umístěno, do práce. Výchozí hodnota tak bude
rovna počtu dětí aktuálně umístěných v zařízení do 3 let.
Cílová hodnota: Indikátor je povinný k výběru, žadatel v žádosti o odporu stanovuje orientační cílovou
hodnotu.
Dosažená hodnota: Skutečný počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let k datu začátku školního
roku, který následuje po ukončení projektu. Pokud je projekt ukončen méně jak 4 měsíce před začátkem
školního roku, může žadatel hodnotu vykázat o jeden rok později (opět k datu začátku školního roku).
Tolerance a sankce: Nerelevantní – je povinný pouze k výběru, žadatel nemá povinnost cílovou hodnotu
naplnit a proto není plnění indikátoru předmětem sankcí.
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Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosaženou hodnotu vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH
ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 01

Výstup

Osoby

Ne

Ano

Definice indikátoru

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což
představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé"
jsou děti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou
tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obyčejně
vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).
Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří
mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná zařízení péče o děti do 3 let či zařízení
předškolní péče.
V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá (nominální) kapacita uživatelů takto
upravované či budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna
určena např. maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že
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součástí projektu budou aktivity dotýkající se celého zařízení péče o děti do 3 let nebo zařízení předškolního
vzdělávání (např. bezbariérová úprava zařízení) bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp.
budovy, v níž jsou opatření realizována (v případě, kdy má například MŠ více budov/odloučených pracovišť
a projekt řeší bezbariérovost pouze jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celé MŠ
jako právnické osoby). V případě nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří
mohou ve stejný okamžik pořízené vybavení užívat, pokud dojde k navýšení kapacity zařízení (budovy).
V případě, kdy je realizována úprava vzdělávací infrastruktury (např. přístavba, nástavba třídy, novostavba
či stavební úpravy stávajících prostor s cílem navýšení kapacity), na níž jsou navázány další aktivity jako
rozšíření zázemí (jídelny apod.) či pořízení vybavení této třídy, jedná se o stále stejný okruh, resp. počet
uživatelů. V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne kapacitu uživatelů nově
budované/stavebně upravené třídy.
Pokud bude realizována úprava, která se týká celé školy, resp. řešené budovy (např. úprava vstupu pro
hendikepované), bude hodnota indikátoru rovna kapacitě celé školy, resp. řešené budovy. Pokud bude
realizována pouze úprava, která se týká pouze jedné z více budov (např. úprava vstupu pro
hendikepované), bude hodnota indikátoru rovna nominální kapacitě řešené budovy.
Hodnota indikátoru by u žádného projektu neměla překročit celkovou konečnou kapacitu vzdělávacího
zařízení, resp. řešené budovy.
Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita uživatelů projektem podpořených částí zařízení
péče o děti do 3 let či zařízení předškolní péče. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji
zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita uživatelů projektem podpořených
částí zařízení péče o děti do 3 let či zařízení předškolní péče k datu ukončení realizace projektu.
Tolerance: Akceptovatelná odchylka je ±5 %. Pokud bude hodnota naplňována mimo stanovenou
toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro žadatele a
příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak žadatel neučiní, bude nedosažení nebo překročení
cílové hodnoty sankcionováno.
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo
rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
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Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 00

Výstup

Zařízení

Ne

Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol:
mateřská škola a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým
zaměřením do daného operačního programu.
Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích
zařízení, která budou projektem podpořena.
Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IČ.
Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné MŠ (tj. jedné právnické
osoby), je cílová hodnota rovna jedné (tedy není započítáno každé, například odloučené pracoviště MŠ, ale
jedna MŠ jako právnická osoba).
V souladu se zákonem č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014Sb., o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, se
„službou péče o dítě v dětské skupině pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná
poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu
ustanovení § 4 ("poskytovatel"), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení
povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována
mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte."
Pro účely naplnění indikátoru je vzdělávacím zařízením rozuměn také poskytovatel služby péče o dítě
v dětské skupině splňující výše uvedenou definici Zákona.
Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota
indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace

Strana 5 z 16

projektu.
Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena
v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu
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Pro aktivitu Infrastruktura základních škol
METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH
ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 01

Výstup

Osoby

Ne

Ano

Definice indikátoru

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což
představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé"
jsou žáci nebo studenti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé,
kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který
je obyčejně vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).
Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří
mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná vzdělávací zařízení.
V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá (nominální) kapacita uživatelů takto
upravované či budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna
určena např. maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že
součástí projektu budou aktivity dotýkající se celého vzdělávacího zařízení (např. bezbariérová úprava
zařízení) bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp. budovy, v níž jsou opatření realizována
(v případě, kdy má například ZŠ více budov/odloučených pracovišť a projekt řeší bezbariérovost pouze
jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celé ZŠ jako právnické osoby). Analogicky se
při stanovování hodnoty postupuje v případě projektů řešících připojení ZŠ k internetu (dále jen
„konektivita“) – do hodnoty jsou opět započítané pouze budovy, ve kterých došlo k infrastrukturním
zásahům spojených s konektivitou, nikoli celá ZŠ jako právnické osoba.
V případě nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik
pořízené vybavení užívat. V případě pořízení vybavení třídy, jedná se o stále stejný okruh, resp. počet
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uživatelů. V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne maximální kapacitu uživatelů nově
budované/stavebně upravené třídy.
V případě, že je předmětem projektu nákup stroje sloužícího k praktické/demonstrativní výuce který je
obsluhován v jednu chvíli vždy pouze jednou osobou, je hodnota indikátoru rovna maximálnímu počtu žáků
ve třídě (dílně), kteří z něho mohou mít užitek v jedné vyučovací hodině.
Hodnota indikátoru nesmí překročit maximální okamžitou kapacitu vzdělávacího zařízení, resp. řešené
budovy.
Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených
částí vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit
k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem
podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.
Tolerance: Akceptovatelná odchylka je ± 10 % z cílové hodnoty. Pokud bude hodnota naplňována mimo
stanovenou toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak příjemce neučiní, bude nedosažení nebo
překročení cílové hodnoty sankcionováno.
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo
rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách stanovení výdajů/Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 00

Výstup

Zařízení

Ne

Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním,
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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol:
střední škola a dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým
zaměřením do daného operačního programu.
Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury

života pro obyvatele regionů

pro vzdělávání a celoživotní učení
Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích
zařízení, která budou projektem podpořena. Tímto indikátorem je za vzdělávací zařízení považována
základní škola uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení s vlastním identifikátorem školy/zařízení (IZO).
Do Indikátoru se nezapočítávají školní družiny, kluby a jídelny a stravovací zařízení.
Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IZO.
Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné ZŠ (tj. jedné právnické
osoby), je cílová hodnota rovna počtu IZO, které má dané zařízení předěleno (bez jídelen a stravovacích
zařízení).
Pro účely naplnění indikátoru je vzdělávacím zařízením chápána základní škola, podle zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení.
Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota
indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace
projektu.
Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena
v Podmínkách stanovení výdajů / Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu
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Pro aktivitu Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH
ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 01

Výstup

Osoby

Ne

Ano

Definice indikátoru

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což
představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé"
jsou žáci nebo studenti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé,
kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který
je obyčejně vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).
Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří
mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná vzdělávací zařízení.
V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá (nominální) kapacita uživatelů takto
upravované či budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna
určena např. maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že
součástí projektu budou aktivity dotýkající se celého vzdělávacího zařízení (např. bezbariérová úprava
zařízení) bude uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp. budovy, v níž jsou opatření realizována
(v případě, kdy má například SŠ/VOŠ více budov/odloučených pracovišť a projekt řeší bezbariérovost pouze
jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celé SŠ/VOŠ jako právnické osoby). V případě
nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik pořízené
vybavení užívat. V případě pořízení vybavení této třídy, jedná se o stále stejný okruh, resp. počet uživatelů.
V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne kapacitu uživatelů nově budované/stavebně
upravené třídy.
V případě, že je předmětem projektu nákup stroje sloužícího k praktické/demonstrativní výuce (např. CNC

Strana 10 z 16

fréza), který je obsluhován v jednu chvíli vždy pouze jednou osobou, je hodnota indikátoru rovna
maximálnímu počtu žáků ve třídě (dílně), kteří z něho mohou mít užitek v jedné vyučovací hodině.
Hodnota indikátoru nesmí překročit maximální okamžitou kapacitu vzdělávacího zařízení, resp. řešené
budovy.
Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených
částí vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit
k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem
podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.
Tolerance: Akceptovatelná odchylka je ± 10 % z cílové hodnoty. Pokud bude hodnota naplňována mimo
stanovenou toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak příjemce neučiní, bude nedosažení nebo
překročení cílové hodnoty sankcionováno.
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo
rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 00

Výstup

Zařízení

Ne

Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol:
střední škola a dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým
zaměřením do daného operačního programu.
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Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury

života pro obyvatele regionů

pro vzdělávání a celoživotní učení
Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích
zařízení, která budou projektem podpořena. Tímto indikátorem je za vzdělávací zařízení považována škola
či školské zařízení uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení s vlastním identifikátorem školy/zařízení
(IZO). Do Indikátoru nelze započítat (se nezapočítávají) školní jídelny a stravovací zařízení, ta nejsou v této
výzvě podporována.
Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IZO.
Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné SŠ/VOŠ (tj. jedné právnické
osoby), je cílová hodnota rovna počtu IZO, které má dané zařízení předěleno (bez jídelen a stravovacích
zařízení).
Pro účely naplnění indikátoru je vzdělávacím zařízením chápána střední škola a vyšší odborná škola, podle
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, která je zapsána v Rejstříku škol a
školských zařízení.
Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota
indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace
projektu.
Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena
v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu
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Pro aktivitu Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

KAPACITA PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NEBO VZDĚLÁVACÍCH
ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 01

Výstup

Osoby

Ne

Ano

Definice indikátoru

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což
představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, pořízené v rámci projektu. "Uživatelé"
jsou žáci nebo studenti (to znamená vychovávané a vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé,
kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který
je obyčejně vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).
Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionů

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení

Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Jedná se o počet uživatelů, kteří
mohou využít projektem nově vybudovaná nebo inovovaná vzdělávací zařízení.
V případě investic do infrastruktury je míněna maximální okamžitá kapacita uživatelů takto upravované či
budované infrastruktury (např. nové či inovované učebny). Tzn., pokud bude nová učebna určena např.
maximálně pro 30 osob (uživatelů), tak bude vykázána hodnota ve výši 30 osob. V případě, že součástí
projektu budou aktivity dotýkající se celého vzdělávacího zařízení (např. bezbariérová úprava zařízení) bude
uvedena kapacita uživatelů celého zařízení, resp. budovy, v níž jsou opatření realizována (v případě, kdy má
například středisko volného času více budov/odloučených pracovišť a projekt řeší klíčové kompetence a
bezbariérovost pouze jedné z těchto budov, uvede se kapacita této budovy, nikoli celého zařízení.
V případě nákupu vybavení je kapacitou míněn maximální počet uživatelů, kteří mohou ve stejný okamžik
pořízené vybavení užívat. V takovém případě cílová hodnota indikátoru nepřesáhne maximální kapacitu
uživatelů pro danou učebnu/výukový prostor.
V případě, že je předmětem projektu nákup stroje sloužícího k praktické/demonstrativní výuce, který je
obsluhován v jednu chvíli vždy pouze jednou osobou, je hodnota indikátoru rovna maximálnímu počtu žáků
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ve třídě (dílně), kteří z něho mohou mít užitek v jedné vyučovací hodině.
Hodnota indikátoru nesmí překročit maximální okamžitou kapacitu vzdělávacího zařízení, resp. řešené
budovy.
Cílová hodnota: plánovaná maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem podpořených
částí vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit
k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečně dosažená maximální okamžitá kapacita podpořených uživatelů projektem
podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace projektu.
Tolerance: Akceptovatelná odchylka je ± 10 % z cílové hodnoty. Pokud bude hodnota naplňována mimo
stanovenou toleranci, je příjemce povinen iniciovat změnové řízení dle kapitoly 16.3 Obecných pravidel pro
žadatele a příjemce a zdůvodnit změnu cílové hodnoty. Pokud tak příjemce neučiní, bude nedosažení nebo
překročení cílové hodnoty sankcionováno.
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty indikátoru (mimo
rozmezí stanovené tolerance), je stanovena v Podmínkách stanovení výdajů / Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU
Název indikátoru

POČET PODPOŘENÝCH VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Kód

Typ

Měrná jednotka (MJ)

Environmentální
(ENVI) indikátor

Projektový
indikátor

5 00 00

Výstup

Zařízení

Ne

Ano

Definice indikátoru

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škola
dále rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného
operačního programu.
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Prioritní osa (PO)

Specifický cíl (SC)

2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek

2.4 - Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury

života pro obyvatele regionů

pro vzdělávání a celoživotní učení
Výchozí hodnota

Nulová
Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel uvede počet vzdělávacích
zařízení, která budou projektem podpořena. Tímto indikátorem je za vzdělávací zařízení považována škola
či školské zařízení uvedené v Rejstříku škol a školských zařízení s vlastním identifikátorem školy/zařízení
(IZO) a další podpořitelná zařízení s vlastním IČO.
Za vzdělávací zařízení je považován subjekt splňující výše uvedenou definici indikátoru, mající vlastní IZO,
popřípadě IČO. Tedy i v případě, kdy jsou projektem podpořena například dvě pracoviště jedné ZŠ (tj. jedné
právnické osoby), je cílová hodnota rovna počtu IZO, které má dané zařízení předěleno (bez jídelen a
stravovacích zařízení).
Cílová hodnota: plánovaný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení. Zvolená cílová hodnota
indikátoru je závazná a žadatel se ji zavazuje naplnit k datu ukončení realizace projektu.
Dosažená hodnota: skutečný počet projektem podpořených vzdělávacích zařízení k datu ukončení realizace
projektu.
Tolerance: ŽÁDNÁ, je nutné dosáhnout cílové hodnoty
Výše a typ sankce, která je aplikována při překročení nebo nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena
v Podmínkách stanovení výdajů / Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výpočet hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému
MS2014+. Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ prostřednictvím:
Průběžných zpráv o realizaci projektu
Závěrečné zprávy o realizaci projektu
Zpráv o udržitelnosti projektu
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VAZEBNÍ MATICE INDIKÁTORŮ
Číslo
aktivity

1

2

Aktivita

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných
zařízení péče o děti nad 3 roky věku.

Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem
zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných
zařízení péče o děti do 3 let.

Povinné indikátory k výběru

Povinný k
naplnění

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

Ano

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Ano

5 01 20 - Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3
let

Ne

5 00 01 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích zařízení

Ano

5 00 00 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení

Ano
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Možnost
kombinace s
jinými aktivitami
výzvy

Ano

Ano

