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Úprava

Odstranění kategorie 81 u PO 1, PO 2 a PO 5

Snížení cílové hodnoty indikátoru 074600 „Počet úspěšně
podpořených osob“ ze 764 499 na 737 069
Snížení cílové hodnoty indikátoru 064000 „Podíl obyvatel ve
věku 25-64 let účastnících se dalšího vzdělávání na populaci
25-64 let“ z 10 % na 7,5 %
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074100 „Počet
podpořených osob – celkem“ z 140 400 na 830 000 v PO 2

Zdůvodnění
Téma 81 bylo ze strany EK již v roce 2010 vyhodnoceno jako
nerelevantní pro OP VK a dále nebylo zařazováno do výzev.
ŘO OP VK provede konverzi na všech projektech, kde je
téma 81 zařazeno. Úprava se týká projektů v op 1.1, 1.2, 1.3,
2.2, 2.4, 5.1 a 5.3. Úprava bude provedena v souladu s PD OP
VK k 13. 9. 2012. V oblastech podpory 1.1, 1.2, 1.3, a 2.2
bude celá alokace projektů převedena pouze na téma 72,
v oblasti podpory 2.4 na téma 74. U oblasti podpory 5.1 a 5.3
dojde k rozdělení na témata 85 a 86. Forma financování se
nemění. Rovněž poměr podpory dle území na město a venkov
zůstává beze změny
Cílová hodnota indikátoru byla snížena v důsledku realokace
finančních prostředků z prioritní osy 3.
V důsledku realokace finančních prostředků z PO 3 se sníží
počet podpořených osob v dalším vzdělávání. Tím se snižuje
i cílová hodnot příslušného podílového indikátoru.
Ke zvýšení cílové hodnoty dochází v souvislosti s posílením
alokace PO 2 a také s ohledem na skutečný stav naplňování
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indikátoru v již realizovaných projektech.
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Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074155 „Počet
podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů
celkem“ z 126 500 na 750 000 v PO 2
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074165 „Počet
podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání“ z
13 900 na 80 000 v PO 2
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074170 „Počet
podpořených osob v dalším vzdělávání - vědeckých a
výzkumných pracovníků“ z 6 000 na 50 000 v PO 2
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074270 „Počet
zapojených partnerů“ ze 450 na 1 400 v PO 2
Snížení cílové hodnoty indikátoru 074260 „Podíl účastníků
jednotlivých akcí dalšího vzdělávání/počet osob v dalším
vzdělávání (k celkovému počtu obyvatel ve věku 25-64 let)“
z 2 % na 1 % v PO 3
Snížení cílové hodnoty indikátoru 074600 „Počet úspěšně
podpořených osob“ z 253 200 na 53 000 v PO 3
Snížení cílové hodnoty indikátoru 064311 „Počet nově
vytvořených/inovovaných produktů v oblasti dalšího

Ke zvýšení cílové hodnoty dochází v souvislosti s posílením
alokace PO 2 a také s ohledem na skutečný stav naplňování
indikátoru v již realizovaných projektech.
Ke zvýšení cílové hodnoty dochází v souvislosti s posílením
alokace PO 2 a také s ohledem na skutečný stav naplňování
indikátoru v již realizovaných projektech.
Ke zvýšení cílové hodnoty dochází v souvislosti s posílením
alokace PO 2 a také s ohledem na skutečný stav naplňování
indikátoru v již realizovaných projektech.
Ke zvýšení cílové hodnoty dochází v souvislosti s posílením
alokace PO 2 a také s ohledem na skutečný stav naplňování
indikátoru v již realizovaných projektech.
Cílová hodnota indikátoru byla snížena v důsledku realokace
finančních prostředků z PO 3.
Cílová hodnota indikátoru byla snížena v důsledku realokace
finančních prostředků z PO 3.
Cílová hodnota indikátoru byla snížena v důsledku realokace
finančních prostředků z PO 4.
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vzdělávání a produktů podporujících zajištění propojení
dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním“ z 1 4 00 na
800 v PO 4
Snížení cílové hodnoty indikátoru 480500 „Počet
vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)“ z 200 na 153
v PO 5
U názvu indikátoru 074113 doplněno slovo „podpořených,
tak aby byl v souladu s metodikou výpočtu indikátoru

Cílová hodnota indikátoru byla snížena v důsledku realokace
finančních prostředků z Technické pomoci.
Technická úprava – oprava chyby
Technická úprava – oprava chyby
Dle definice v Národním číselníku indikátorů se hodnota
zjišťuje evaluační studií na vzorku absolventů počátečního a
dalšího vzdělávání podpořených v rámci OP VK 6 měsíců po
úspěšném absolvování vzdělávání. V roce 2008 ještě nebylo
(a ani nemohlo být) žádné vzdělávání z OPVK ukončeno.
Formální úprava – uvedení do souladu s metodikou výpočtu
jednotlivých indikátorů
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U indikátoru 064330 „Uplatnění absolventů podle typu
dosaženého vzdělání“ v periodicitě sledování odstraněn rok
2008

Str. 105, 107

Úprava zdrojů dat monitorovacích indikátorů

Str. 105 - 110

U jednotlivých indikátorů upraveny specifické cíle tak, aby
byly v souladu s revizí OPVK provedenou v roce 2011

Technická úprava – oprava chyb

Změna finanční tabulky v souvislosti s realokacemi

MMR - NOK na základě
plnění operačních programů
Návrhy opatření směřující
strategického referenčního

Str. 140

provedené analýzy finančního
„Rizikové operační programy –
k naplňování cílů Národního
rámce“ identifikoval operační
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programy ohrožené ztrátou alokace s ohledem na riziko
nenaplnění pravidla n+3/n+2, zhodnotil stav těchto
operačních programů a navrhl pro ně vhodná opatření.
V návaznosti na výše uvedenou analýzu schválila vláda ČR
usnesením č. 498/2012 změnu vybraných operačních
programů.
Vnější realokace:
Do OP LZZ bude z PO 4a přesunuto 38 744 673 EUR. Do
OP PA budou přesunuty prostředky z PO 4b a PO 5b (op
5.1b) ve výši 4 332 084 EUR, tzn., z PO 4 bude přesunuta
celá zbytková alokace osy 4b, tj. 4 317 066 EUR.
Snížení alokace programu jako celku má rovněž dopad na
výši technické pomoci, která v souladu s nařízením Rady
(ES) č. 1083/2006 dosahuje maximálně 4 % alokace
programu. Z tohoto důvodu bude snížena alokace osy 5 o 1
692 538 EUR. Z op 5.1a budou prostředky ve výši 1 677 520
EUR přesunuty do PO 2 OP VK a z op 5.1b ve výši 15 018
EUR do OP PA.
Vnitřní realokace:
DO PO 2 bude přesunuto z PO 3 (z oblasti podpory 3.2)
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44 299 731 EUR, z PO 4a 17 377 188 EUR a z PO 5a
(z oblasti podpory 5.1a) 1 677 520 EUR.
Str. 139
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Úprava finanční tabulky podle let a cílů v souvislosti
s realokací prostředků OP VK z Cíle RKaZ do OP PA a Cíle
Konvergence do OP LZZ

Orientační rozdělení příspěvku Společenství podle kategorií

Usnesení vlády ČR č. 498/2012
Přestože je alokace na prioritní témata v OP VK pouze
indikativního charakteru, bude v souvislosti s realokací
prostředků provedena úprava. Do úpravy se rovněž promítá
již dříve provedené vyřazení tématu 81, které bylo ze strany
EK vyhodnoceno jako nerelevantní pro OP VK, viz výše.
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