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Úprava
Úprava zdrojů dat monitorovacích indikátorů – nahrazení
MŠMT místo ÚIV
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 064310 „Počet nově
vytvořených/ inovovaných produktů“ za celý OP VK
ze 42 244 na 87 906
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074600 „Počet úspěšně
podpořených osob“ za celý OP VK ze 737 069 na 827 100
Úprava výchozí a cílové hodnoty statistického indikátoru
062500 „Podíl studujících v terciárním vzdělávání na
odpovídající populaci“. Výchozí hodnota z 45% na 27,3%
cílová z 55 % na 35 %.

Zdůvodnění
Formální úprava – uvedení do souladu s reorganizací resortu
Cílová hodnota indikátoru byla zvýšena v souladu aktuálním
stavem realizace jednotlivých PO a op.
Cílová hodnota indikátoru byla zvýšena v souladu aktuálním
stavem realizace jednotlivých PO a op.
K úpravě dochází na základě revize metodiky výpočtu tohoto
indikátoru, která byla součástí revize metodik výpočtu všech
statistických indikátorů provedené v návaznosti na audit
NKÚ.
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Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 064310 „Počet nově
vytvořených/inovovaných produktů“ z 37 383 na 85 466

Cílová hodnota indikátoru byla zvýšena v souladu aktuálním
stavem realizace jednotlivých op.
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Snížení cílové hodnoty indikátoru 074600 „Počet úspěšně
podpořených osob“ z 378 069 na 298 100

Cílová hodnota indikátoru byla snížena v souladu aktuálním
stavem realizace jednotlivých op.

Úprava výchozí a cílové hodnoty statistického indikátoru
060402 „Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Úprava na základě nálezu NKÚ. Indikátor byl původně
nevhodně nastaven. Tento indikátor reálně sleduje pouze
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začleněných do integrovaných tříd na celkovém počtu žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami“. Výchozí hodnota
z 45,3% na 41,4% cílová z 55 % na 47 %. Provedena změna
zdroje indikátoru z UIV na MŠMT.
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Přidány další specifického cíle u indikátoru 074113 v PO1
tak, aby byly v souladu s revizí OPVK provedenou v roce
2011
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074100 „Počet
podpořených osob celkem“ v PO 2 o 700 osob
Zvýšení cílové hodnoty indikátoru 074165 „Počet
podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání“ v PO
2 o 700 osob

jednu skupinu žáků se SVP, kterou evidují oficiální statistiky,
a to žáky zdravotně postižené. Ostatní skupiny žáků se SVP
jsou sledovány indikátory výstupů 061200, 061210 a 074114.
Navíc cílová hodnota indikátoru neodpovídá principům
stanoveným pro PO 1, mezi které patří uplatňování
individuálního přístupu, který má umožnit všem žákům, aby
dosahovali výsledků, které odpovídají jejich osobnostním
předpokladům. Nelze tedy říct, že skupinová integrace je
jednoznačně vhodnější oproti integraci individuální.
Technická úprava – oprava chyby
Technická úprava – oprava nesprávného nápočtu podřízených
indikátorů
Technická úprava – oprava nesprávného nápočtu podřízených
indikátorů

Snížení cílové hodnoty indikátoru 480500 „Počet Ke snížení cílové hodnoty dochází v souvislosti s realokací
vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních)“ v PO 5 ze 142 finančních prostředků z PO 5
na 132 (Konvergence 132 + RKZ 11)
Změna finančních tabulek v souladu s vnější a vnitřní

Vnější realokace provedena na základě návrhu předkládaného
vládě. Vnitřní realokace z důvodu posílení op 1.1, kde je
2

realokací.

dostatečná absorpční kapacita a bude zde vyhlášena nová
V tabulce 19 snížen závazek roku 2013 o výši vnější výzva. Bližší informace uvedeny v Analýze implementace
a návrh realokace.
realokace, tj. 20 286 396 EUR.
Tabulka 20: Vnější realokace - prostředky ve výši
20 286 396 EUR převedeny z PO4, PO3 a PO5 do OPLZZ a
OPPA. Vnitřní realokace mezi osami – z PO3 převedeno
16 905 330 EUR do PO1.
141
Tab. 21

Úprava tabulky kategorizace pomoci

K úpravě dochází v souvislosti s realokací finančních
prostředků.
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