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Úprava
Upřesněna poznámka pod čarou č. 7:
Monitorovací indikátor 06.12.10 a jeho dílčí indikátory dle pohlaví 06.12.11
a 06.12.12 nejsou relevantní pro grantové projekty prvních globálních grantů jsou
relevantní pouze pro projekty 2. globálních grantů realizovaných od roku 2011.

3.3.12/48
3.4.12/55
3.5.12/63

Na základě zjištění auditu NKÚ upravena definice indikátoru 07.41.13:

3.5.12/63

Upravena hodnota indikátoru 07.41.13 tak, aby byla v souladu s Operačním
programem z hodnoty 17 % na 90 %.

„Podíl úspěšně podpořených pracovníků škol a školských zařízení na celkovém
počtu podpořených pracovníků škol a školských zařízení“

Vysvětlení:
V oblasti podpory 1.5 byla stanovena cílová hodnota indikátoru 07.41.13 podle
nesprávné definice (viz. předchozí úprava) na hodnotu 17%. Upravuje se,
v souladu s úpravou definice, podle hodnoty nastavené v programovém
dokumentu OPVK, na 90%.
6.1.12/136

Indikátor 06.43.20 - upraven poměr cílových hodnot mezi cíli Konvergence
a RKZ tak, aby byl v souladu s Operačním programem (původní hodnoty
Konvergence 58,4 a RKZ 4,6, oprava provedena na hodnoty Konvergence 59
a RKZ 4).
Vysvětlení:
Poměr cílových hodnot mezi cíli Konvergence a RKZ v oblasti podpory 4.1 v PD
OPVK neodpovídal poměru cílových hodnot v prioritní ose 4 v programovém
dokumentu OPVK. Poměr upraven, celková hodnota se nemění.

7.1.10/141

Kategorie oblasti intervence 81 byla odebrána, z důvodu nerelevantnosti
pro oblast podpory 5.1:
81

Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých
politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování
kapacit pro provádění politik a programů.

85

Příprava, monitoring a kontrola.

86

Evaluace a studie, informace a komunikace.
1

7.3.10/149

7.1.11/ 141

Kategorie oblasti intervence 81 byla nahrazena kategoriemi 85 a 86, které
pokrývají zaměření oblasti podpory 5.3.
81

Mechanismy lepšího vytváření, monitorování a hodnocení dobrých
politik a programů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování
kapacit pro provádění politik a programů.

85

Příprava, monitoring a kontrola.

86

Evaluace a studie, informace a komunikace.

Byl přidán indikátor 48.03.00 Počet zasedání výborů (monitorovacích, poradních
a řídících)
Vysvětlení:
Přidán chybějící indikátor pro oblast podpory 5 – technická pomoc.

7.1.11/141
7.2.11/146
7.3.11/149

Indikátor 48.05.00 - upraven poměr cílových hodnot v cíli Konvergence a RKZ
tak, aby byl v souladu s Operačním programem.
Oblast podpory 5.1: (původní hodnoty Konvergence 140 a RKZ 24, oprava
provedena na hodnoty Konvergence 156 a RKZ 11).
Oblast podpory 5.2: (původní hodnota RKZ 2, oprava provedena na hodnotu
RKZ 1).
Oblast podpory 5.3: (původní hodnota RKZ 4, oprava provedena na hodnotu
RKZ 2).
Vysvětlení:
Součet poměrů cílových hodnot mezi cíli Konvergence a RKZ v jednotlivých
oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 v PD OPVK neodpovídal poměru cílových
hodnot v prioritní ose 5 v programovém dokumentu OPVK.

7.1.11/141
7.2.11/146
7.3.11/150

Indikátor 48.11.00 - upraven poměr cílových hodnot mezi cíli Konvergence
a RKZ tak, aby byl v souladu s Operačním programem
Oblast podpory 5.1: (původní hodnoty Konvergence 155 a RKZ 25, oprava
provedena na hodnoty Konvergence 167 a RKZ 13).
Oblast podpory 5.2: (původní hodnoty Konvergence 206 a RKZ 34, oprava
provedena na hodnoty Konvergence 223 a RKZ 17).
Oblast podpory 5.3: (původní hodnoty Konvergence 500 a RKZ 80, oprava
provedena na hodnoty Konvergence 539 a RKZ 41).
Vysvětlení:
Součet poměrů cílových hodnot mezi cíli Konvergence a RKZ v jednotlivých
oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 v PD OPVK neodpovídal poměru cílových
hodnot v prioritní ose 5 v programovém dokumentu OPVK. Poměr upraven,
celková hodnota se nemění.
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