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• Indikátory – obecný popis

•Nastavení indikátorů

•Vykazování indikátorů

• IS ESF a Karta účastníka

• Indikátory 21. výzvy

•Veřejná podpora

Obsah prezentace
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•Závazné cílové hodnoty stanoveny ve 
smlouvě o financování

•Naplnění:
• s koncem realizace projektu 

•Průběžné vykazování v ZoR

•Změna indikátorů = podstatná změna 
zakládající dodatek ke smlouvě o 
financování

Indikátory
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• povinný k výběru / povinný k naplnění
(např. 51501 - Počet podpořených dětí, žáků, studentů)

• povinný k výběru / nepovinný k naplnění
(např. 51015 - Počet organizací, ve kterých se zvýšila proinkluzivnost)

• nepovinný k výběru / povinný k naplnění
(např. 52100 - Počet podpořených produktů)

• nepovinný k výběru / nepovinný k naplnění
(např. 51212 - Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji 
kompetencí)

Sankce za neplnění indikátorů povinných k naplnění jsou 
uvedeny v dokumentu Stanovení snížených odvodů a 
méně závažných porušení smlouvy.

Nastavení indikátorů na výzvě
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•Výchozí hodnota

•Datum výchozí hodnoty

•Cílová hodnota

•Datum cílové hodnoty

•Dosažená hodnota

•Datum dosažené hodnoty

Nastavení indikátorů v ISKP14+

Stanovené 

v žádosti o podporu

-

vyplňuje se

popis hodnoty

Vykazuje se

v realizaci projektu 

ve Zprávách o realizaci
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• IS KP14+
• V rámci ZoR na záložce Indikátory tlačítkem 

“Vykázat změnu/přírůstek“

• Dosažená hodnota za monitorovací období

• Komentář k dosažené hodnotě (návaznost na 
klíčové aktivity)

• IS ESF a Karta účastníka
• Týká se pouze indikátoru 60000

Vykazování indikátorů v rámci ZoR
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Indikátor 60000

•Účastníci, u kterých součet podpor překročí 

hranici bagatelní podpory (40 a více hodin)

•Dokumentace:

• karta účastníka nebo jiná evidence

• účast na projektových aktivitách (prezenční listiny…)

•Evidence účastníků v IS ESF:

• elektronická karta účastníka

• počet hodin získané podpory
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•Doporučený vzor ŘO, vlastní evidence příjemce

•Před zahájením čerpání podpory

•Musí obsahovat:

• informace k identifikaci účastníka (jméno, příjmení, 

trvalé bydliště, datum narození)

• potvrzení o cílové skupině

• potvrzení územní způsobilosti

• souhlas a poučení o zpracování osobních údajů

Karta účastníka
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•Přístupy do IS ESF po podpisu smlouvy

•Adresa                                            

esf2014.esfcr.cz

•Technická podpora               

www.esfcr.cz/technicka-podpora

•Fáze vykazování:

• založení účastníků

• přidání podpory

• schválení seznamu podpořených osob, spočítání a 

vykázání indikátorů

Informační Systém Evropského Sociálního Fondu
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•Založení nové podpořené osoby

• (ruční přepsání z karty účastníka)

• Import pomocí csv souboru 

• (umožňuje přidat více osob)

•Pdf formulář 

• (pro jednotlivce, nutné povolit na projektu)

•Online karta účastníka 

• (pro jednotlivce, nutné povolit na projektu)

Založení účastníka
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•Požadované informace o podpoře:

• typ podpory (např. Rozvíjení kompetencí pracovníků 

ve vzdělávání)

• rozsah podpory v hodinách

• datum zahájení a ukončení podpory

• poznámka

•Možnosti zadání podpory:

• individuálně každé osobě

• několika osobám najednou (stejný druh podpory)

• import z csv souboru (data o účastnících a 
podporách)

Přidání podpory
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•Schválený seznam podpořených osob:

• osoby ztotožněné s ROB (ručně potvrzené)

• do výpočtu vstoupí pouze hodiny podpory, které mají 

zadané datum ukončení

•Výpočet indikátorů v IS ESF

•Přenos dat do ZoR

•Komentář v IS KP14+

Vykazování indikátoru 60000 v rámci ZoR
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•Téma I: Rozvíjení kompetencí žáků pro 
posílení inkluze ve vzdělávacích 
programech škol

•Téma II: Komunitní aktivity a integrace dětí s 
odlišným mateřským jazykem v rámci 
volnočasových a neformálních aktivit

•Téma III: Zvyšování kompetencí 
pedagogických pracovníků a dalších 
pracovníků ve vzdělávání

Témata 21. výzvy
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Indikátory 21. výzva

Kód 

indikátoru

Název indikátoru Jednotka 

indikátoru

Zjednodušený popis

51015

Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

proinkluzivnost

organizace

Organizace působící ve výchově a 

vzdělávání (včetně zájmového a 

neformálního), které v průběhu 

projektu zvýšila "proinkluzivnost".

51501
Počet podpořených 

dětí, žáků, studentů

děti, žáci, 

studenti

Indikátor sleduje počet dětí, žáků, 

studentů podpořených v rámci 

realizace projektu. 

51614

Počet podpořených 

dětí, žáků a studentů 

se SVP

děti, žáci, 

studenti

Počet dětí, žáků a studentů se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami v podpořených 

projektech.



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

Indikátory 21. výzva

Kód 

indikátoru

Název indikátoru Téma Výběr Naplnění

51015

Počet organizací, ve 

kterých se zvýšila 

proinkluzivnost

Téma I, II a III povinný nepovinný

51501
Počet podpořených 

dětí, žáků, studentů
Téma I a II povinný povinný

51614

Počet podpořených 

dětí, žáků a studentů 

se SVP

Téma I a II povinný
povinný (Téma II)

nepovinný (Téma I)



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

Indikátory 21. výzva

Kód 

indikátoru

Název indikátoru Jednotka 

indikátoru

Zjednodušený popis

52510

Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti

pracovníci ve 

vzdělávání

Počet proškolených pracovníků ve 

vzdělávání, kteří prohloubili či rozšířili v 

rámci DVPP a uplatňují je ve výchově a 

vzdělávání dětí/žáků bez ohledu na 

bagatelní podporu.

60000
Celkový počet 

účastníků
osoby

Celkový počet osob/účastníků, které v 

rámci projektu získaly jakoukoliv formu 

podpory, bez ohledu na počet 

poskytnutých podpor a získá bagatelní 

podporu v daném projektu v rozsahu 

minimálně 40 hodin.

52100
Počet podpořených 

produktů
produkty

Podpořený produkt = produkt, u 

kterého podpora z ESF umožnila jeho 

vytvoření a realizaci nebo jen realizaci. 
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Indikátory 21. výzva

Kód 

indikátoru

Název indikátoru Téma Výběr Naplnění

52510

Počet pracovníků ve 

vzdělávání, kteří v 

praxi uplatňují nově 

získané poznatky a 

dovednosti

Téma III povinný povinný

60000
Celkový počet 

účastníků
Téma III povinný povinný

52100
Počet podpořených 

produktů
Téma I, II a III nepovinný povinný
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Indikátory 21. výzva

Kód 

indikátoru

Název indikátoru Jednotka 

indikátoru

Zjednodušený popis

52200

Počet vzdělávacích 

zařízení, která 

využívají nové 

produkty

zařízení

Počet podpořených organizací 

působících ve výchově a vzdělávání, 

které využívají po dobu realizace 

projektu produkty podpořené projektem

62000

Počet projektů, které 

zcela nebo zčásti 

provádějí sociální 

partneři nebo 

nevládní organizace

projekty

Sociální partneři jsou zástupci 

zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Projekt je částečně implementován 

sociálními partnery či NNO je-li jeden z 

nich příjemcem.

51212

Počet mimoškolních 

aktivit vedoucích k 

rozvoji kompetencí

aktivity

Jedná se mimoškolní aktivitu vedoucí k 

rozvoji základních kompetencí dětí a 

žáků a to včetně gramotností.

52501

Počet podpořených 

osob - pracovníků ve 

vzdělávání

pracovníci ve 

vzdělávání

Počet podpořených pracovníků ve 

vzdělávání, kteří získali jakoukoli formu 

podpory DVPP nebo další rozvoj.
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Indikátory 21. výzva

Kód 

indikátoru

Název indikátoru Podmínka Výběr Naplnění

52200

Počet vzdělávacích 

zařízení, která 

využívají nové 

produkty

Vybrán MI 

52100 Počet 

podpořených 

produktů

povinný nepovinný

62000

Počet projektů, které 

zcela nebo zčásti 

provádějí sociální 

partneři nebo 

nevládní organizace

sociální 

partneři nebo 

nevládní 

organizace

povinný x

51212

Počet mimoškolních 

aktivit vedoucích k 

rozvoji kompetencí

Téma II povinný nepovinný

52501

Počet podpořených 

osob - pracovníků ve 

vzdělávání

Téma III povinný nepovinný
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•Bez veřejné podpory

•De minimis

•Přenesená veřejná podpora

Veřejná podpora



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a  

•Vykazovat pouze osoby z cílových skupin

•Započítat do jednoho z indikátorů

•V každé ZoR okomentovat průběh 

naplňování indikátorů

•Hodnoty vykázat nejpozději v závěrečné 

ZoR

•Vést dokumentaci osob a klíčových aktivit

Shrnutí
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Stanislav Troníček

E-mail: stanislav.tronicek@praha.eu 

Tel.: 236 003 924

ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY

Rytířská 406/10

110 00 PRAHA 1


