
 

  

PŘEHLED ESF+ INDIKÁTORŮ OP JAK  

Programově specifické indikátory  

 Kód Název indikátoru Definice dle aktuální verze NČI Jednotka 

V
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510102 Počet podporovaných organizací v RgŠ 

Počet orgánů veřejné správy a veřejných služeb podpořených za účelem zvýšení 
kvality a inkluzivnosti v oblasti regionálního školství na celostátní, regionální a 
místní úrovni. Zahrnuje MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, subjekty poskytující zájmové a neformální 
vzdělávání a další instituce poskytující veřejnou službu v regionálním školství. 

organizace 

510103 Počet podporovaných organizací ve VŠ 
Počet orgánů veřejné správy a veřejných služeb podpořených za účelem zvýšení 
kvality a inkluzivnosti v oblasti vysokého školství. Zahrnuje VŠ veřejné, státní, 
soukromé a další instituce poskytující veřejnou službu v oblasti vysokého školství. 

organizace 

510105 Počet podporovaných organizací v CŽU 
Počet orgánů veřejné správy a veřejných služeb podpořených za účelem rozvoje 
jejich nabídky v oblasti celoživotního učení.  

organizace 

510172 Počet osvětových akcí Počet informačních, osvětových, diskuzních a komunitních aktivit apod. akce 

512120 Počet školních a mimoškolních aktivit 

Jedná se o školní nebo mimoškolní aktivitu vedoucí k rozvoji základních 
kompetencí dětí, žáků, studentů a mládeže, a to včetně gramotností; např. 
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, extrakurikulární aktivity, 
projektovou výuku a aktivity zájmového a neformálního vzdělávání apod. 

aktivity 

521002 Počet vytvořených produktů RgŠ 

Produkty zaměřené na zvýšení kvality a inkluzivnosti vzdělávání v oblasti 
regionálního školství, jejichž vytvoření (případně inovaci) umožnila podpora z 
ESF+. 
Jedná se především o podporu předškolního, základního, středního vzdělávání, 
doplněnou dále o produkty vyššího odborného, zájmového a neformálního 
vzdělávání. Produktem může být např. zavedení systémového opatření, vytvoření 
národního nebo regionálního systému, vytvořený vzdělávací program, soubor 
vzdělávacích nebo metodických materiálů apod. Do indikátoru se započítávají 
větší celky, které zpravidla zahrnují několik dílčích produktů. 

produkty 
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521003 
Počet vytvořených produktů VŠ – 
zvyšování kvality 

Produkty zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti vysokých škol, jejichž 
vytvoření (příp. inovaci) umožnila podpora z ESF+.Jedná se např. o produkty 
zkvalitnění strategického řízení (analýzy, metodiky, strategie, apod.), studijní 
programy vyučované ve spolupráci se zahraniční VŠ (nové i modernizované), 
studijní programy vyučované v cizím jazyce (nové i modernizované).  

produkty 

521004 
Počet vytvořených produktů VŠ – 
podpora inkluze 

Produkty zaměřené na zvýšení inkluzivnosti vzdělávání v oblasti vysokých škol, 
jejichž vytvoření (případně inovaci) umožnila podpora z ESF+. 
Jedná se například o produkty poradenské a asistenční podpory (pomůcky pro 
studenty se SP, plány či metodiky studijního poradenství pro studenty se SP). 

produkty 

521005 Počet vytvořených produktů CŽU 

Produkty celoživotního učení, jejichž vytvoření (případně inovaci) umožnila 
podpora z ESF+. 
Jedná se např. o nové nebo modernizované programy CŽV, analýzy, metodiky, 
strategie zaměřené na rozvoj systému CŽV na VŠ, vzdělávací produkty (metodiky, 
vzdělávací programy) v oblasti občanského vzdělávání. 

produkty 

521006 
Počet produktů zaměřených na 
vzdělávání 

Počet souborů nově vytvořených nebo inovovaných vzdělávacích produktů. produkty 

521007 Počet dílčích vzdělávacích produktů 
Jedná se o dílčí nově vytvořené nebo inovované vzdělávací programy a vzdělávací 
zdroje zaměřené na zvyšování vědomostí, dovedností a kompetencí vybraných 
cílových skupin. 

produkty 

521008 
Počet vytvořených produktů sloužících 
pro posílení zájmu o studium 

Počet ucelených produktů (kurzy, semináře atd.), které slouží pro posílení zájmu o 
studium a u kterých podpora z OP JAK umožnila jejich vytvoření. 

produkty 

521009 
Počet vytvořených produktů pro 
zkvalitnění strategického řízení vysokých 
škol 

Počet produktů pro zkvalitnění strategického řízení, u kterých podpora z OP JAK 
umožnila jejich vytvoření. 

produkty 

526012 
Počet poskytnutých služeb podpory 
škol/týmů (vzdělávací bloky) 

Počet poskytnutých služeb podpory pracovníkům ve vzdělávání. Může se jednat o 
služby mentora, supervizora, pedagogického konzultanta, kouče nebo experta na 
konkrétní problematiku ve vzdělávání. Jedná se o ucelený blok služby poskytnuté 
škole/školnímu týmu pedagogů 

služby 
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526020 
Počet platforem pro odborná tematická 
setkání  

Počet podpořených platforem pro pravidelná odborná tematická setkání 
pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení zkušeností a výměnu příkladů dobré 
praxe ve vzdělávání. 

platformy 

531050 Počet studijních programů celkem 

Počet studijních programů, které se vykazují v některém z indikátorů 531051; 
531052; 531053; 531054; 531055; 531056. Každý studijní program se započítává 
pouze jednou, bez ohledu na to, kolikrát se vyskytne ve vyjmenovaných 
indikátorech.  

programy 

531051 
Počet studijních programů, ve kterých 
došlo k zavedení/rozšíření spolupráce 
s jinou institucí 

Počet nových/upravených studijních programů, ve kterých díky podpoře OP JAK 
došlo k zavedení/rozšíření spolupráce s jinou institucí. 

programy 

531052 
Počet studijních programů, ve kterých 
došlo k zavedení/rozšíření/zkvalitnění 
praxe 

Počet nových/upravených studijních programů, ve kterých díky podpoře OP JAK 
došlo k zavedení/rozšíření praxe. 

programy 

531053 
Počet studijních programů, které řeší 
nové společenské výzvy 

Počet nových/upravených studijních programů, které díky podpoře OP JAK řeší 
nové společenské výzvy. 

programy 

531054 
Počet studijních programů, ve kterých 
došlo k zavedení/rozšíření výuky v cizím 
jazyce 

Počet nových/upravených studijních programů, ve kterých díky podpoře OP JAK 
došlo k zavedení/rozšíření výuky v cizím jazyce. 

programy 

531055 
Počet studijních programů adaptovaných 
pro potřeby kombinované/distanční 
formy výuky 

Počet studijních programů, které byly díky podpoře OP JAK adaptovány pro výuku 
v kombinované/distanční formě studia. 

programy 

531056 
Počet studijních programů připravujících 
budoucí pedagogické pracovníky 

Počet studijních programů zaměřených na přípravu budoucích pedagogických 
pracovníků, které byly díky podpoře OP JAK vytvořeny nebo modernizovány. 

programy 

540002 Celkový počet účastníků v RgŠ 

Celkový počet osob v regionálním školství (zpravidla pedagogů a ostatních 
pracovníků ve vzdělávání), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu 
podpory, která vedla ke zvýšení jejich kompetencí. Každá podpořená osoba se v 
rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor 
obdržela.Podpora může mít formu např. vzdělávacího kurzu, stáže, odborné 

osoby 
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konzultace, poradenství, školení, odborné praxe apod. Za zvyšování kompetencí se 
nepovažuje účast na informačních, osvětových, diskuzních, komunitních a dalších 
podobných aktivitách. 

540003 Celkový počet účastníků ve VŠ 

Celkový poCelkový počet osob v oblasti vysokého školství (zpravidla akademických 
a neakademických pracovníků), které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu 
podpory, která vedla ke zvýšení jejich kompetencí. 
Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu 
na to, kolik podpor obdržela. 
Podpora může mít formu např. vzdělávacího kurzu, stáže, semináře, odborné 
konzultace, poradenství, školení, odborné praxe apod. 
Za zvyšování kompetencí se nepovažuje účast na informačních, osvětových, 
diskuzních, komunitních a dalších podobných aktivitách.čet osob v oblasti 
vysokého školství (zpravidla akademických a neakademických pracovníků), které v 
rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory, která vedla ke zvýšení jejich 
kompetencí. 

osoby 

543102 
Počet podpořených spoluprací – 
vzdělávání 

Počet cílených spoluprací mezi různými subjekty za účelem sdílení zkušeností nebo 
za účelem realizace aktivit projektu OP JAK. 

spolupráce 

549010 Počet regionálních systémů 
Počet vytvořených nebo aktualizovaných regionálních systémů pro vzdělávání v 
území (např. místní akční plány). 

regionální 
systémy 

549012 
Počet vytvořených týmů středních článků 
v území 

Počet vytvořených funkčních týmů středních článků podpory, které budou plošně 
napomáhat a koordinovat práci škol v území. Do hodnoty se započítávají 
vytvořené fungující týmy středních článků na vybrané územní jednotce. 

týmy 

549020 Počet národních systémů 
Počet vytvořených produktů, které mají systémový/nadregionální dopad na 
vzdělávání. 

národní 
systémy 

806000 
Počet jednání orgánů, pracovních či 
poradních skupin 

Počet zasedání monitorovacího výboru, rady pro fondy a dalších pracovních 
skupin včetně celkového počtu jednání se zástupci EK. Jedná se o aktivity 
zajišťované příjemcem projektu. 

jednání 
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820000 
Počet uskutečněných školení, seminářů, 
workshopů a konferencí  

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, 
outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky 
alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté atd.). 

aktivity 

825002 
Počet služebních/pracovních míst 
financovaných z programu 

Úvazky pracovníků financovaných z programu, kteří jsou v 
zaměstnaneckém/služebním poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky 
pracovníků, kteří jsou ve služebním poměru/mají pracovní smlouvu na plný nebo 
částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce (FTE). 

FTE/rok 

V
ýs
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508102 
Počet organizací ovlivněných intervencí 
RgŠ 

Počet organizací v oblasti regionálního školství, ve kterých díky podpoře ESF+ 
došlo k optimalizaci podmínek pro vzdělávání, výchovu a proinkluzivnost jejích 
pracovníků a/nebo dětí, žáků a studentů (cílové skupiny). 
(Sleduje se na úrovni IZO a pobočných spolků.) 

organizace 

508103 
Počet organizací ovlivněných intervencí 
VŠ 

Počet organizací v oblasti vysokého školství, ve kterých díky podpoře ESF+ došlo k 
optimalizaci podmínek pro vzdělávání, výchovu a proinkluzivnost svých pracovníků 
a/nebo studentů (cílové skupiny). 

organizace 

508105 Počet VŠ ovlivněných intervencí CŽU 
Počet organizací, ve kterých díky podpoře ESF+ došlo k optimalizaci podmínek pro 
celoživotní učení. 

organizace 

515102 
Počet dětí, žáků a studentů ovlivněných 
intervencí  RgŠ 

Počet dětí, žáků a studentů, kteří mohou profitovat z optimalizovaných podmínek 
vzdělávání, ke kterým došlo díky podpoře z ESF+  

osoby 

516112 
Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných 
opatření ovlivněných intervencí 

Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření ve stupni 1-5 ve školách nebo 
třídách hlavního vzdělávacího proudu. Jedná se o kvalifikovaný odhad počtu dětí a 
žáků podpořených či ovlivněných intervencí v instituci nebo účastnících se aktivity 
z OP JAK. 
Za školu nebo třídu hlavního vzdělávacího proudu se považuje ta, která vzdělává 
podle standardů RVP a není samostatně zřízená pro děti a žáky s lehkým 
mentálním postižením. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve 
vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu 
prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte nebo žáka. 

osoby 



 

 

 

6 

 

 

516113 
Počet dětí a žáků s OMJ ovlivněných 
intervencí 

Počet dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem nebo nedostatečnou 
znalostí českého jazyka plynoucí z odlišného kulturního prostředí rodiny, což 
znemožňuje jejich plnohodnotné začlenění do vzdělávání i do širší společnosti. 
Jedná se o děti a žáky, jejichž minimálně jeden rodič má jiné státní občanství či je 
bez občanství, děti a žáky z migrantských rodin s českým občanstvím, děti a žáky 
krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí, děti a 
žáky z bilingvní rodiny. Do indikátoru se napočítávají i děti, žáci a studenti 
Romové, pokud splňují některé z předchozích kritérií. 

osoby 

517102 
Počet dětí a žáků Romů ovlivněných 
intervencí  

Počet dětí, žáků a studentů Romů, kteří díky podpoře ESF+ profitují z 
optimalizovaných podmínek vzdělávání.  Jedná se o kvalifikovaný odhad. 
Za Roma považujeme osobu, která se za ni sama považuje, aniž by se nutně k této 
příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásila, a/nebo je za takovou 
považována svým okolím na základě skutečných či domnělých (antropologických, 
kulturních nebo sociálních) indikátorů. 
Poznámka: při sběru monitorovacích dat bude důsledně respektována ochrana 
osobních údajů. Indikátor se bude dokládat prohlášením příjemce. 

osoby 

525102 
Počet pracovníků ovlivněných intervencí 
RgŠ 

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří díky podpoře ESF+ prohloubili či rozšířili své 
znalosti, dovednosti nebo kompetence, které následně mohou využívat v 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a zájmovém a neformálním 
vzdělávání. 

osoby 

525103 
Počet pracovníků ovlivněných intervencí 
VŠ 

Počet akademických a neakademických pracovníků vysokých škol a dalších 
subjektů realizujících vysokoškolské vzdělávání, kteří si díky podpoře ESF+ 
prohloubili či rozšířili své znalosti, dovednosti nebo kompetence. 

osoby 

525105 Počet osob ovlivněných intervencí CŽU 
Počet účastníků celoživotního učení, kteří díky podpoře ESF+ prohloubili či rozšířili 
své znalosti, dovednosti nebo kompetence pro demokratickou kulturu či profesní 
život. 

osoby 



 

 

 

7 

 

 

 

    

Společné indikátory podle přílohy 1 Nařízení o ESF+  

V
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600000 Celkový počet účastníků 

Celkový počet osob/účastníků (zaměstnanců, pracovníků implementační 
struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv 
formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená 
osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor 
obdržela. Podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které 
mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo 
rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, 
odborné praxe apod. 
Počet účastníků=EECO02+EECO04+EECO05 

osoby  

600010 Celkový počet účastníků - muži Celkový počet účastníků - muži osoby  

600020 Celkový počet účastníků - ženy Celkový počet účastníků - ženy osoby  

601000 
Nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných  

Nezaměstnaní jsou účastníci obvykle bez práce, kteří by pracovat mohli a práci 
aktivně vyhledávají. Osoby považované za nezaměstnané dle národních definicí 
sem spadají, i když všechny tři výše uvedené podmínky nesplňují. Studenti 
prezenčního studia nejsou považováni dle této definice za nezaměstnané, a to i 
když kritéria splňují, nýbrž za neaktivní. 
Pro účely tohoto indikátoru je za nezaměstnanou osobu považována osoba 
registrovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Postavení na trhu práce 
je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. 

osoby  

601010 
Nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných - muži 

Nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných - muži osoby  

601020 
Nezaměstnaní, včetně dlouhodobě 
nezaměstnaných - ženy 

Nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných - ženy osoby  
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602000 Dlouhodobě nezaměstnaní 

Dlouhodobě nezaměstnaná je osoba s nepřetržitým obdobím nezaměstnanosti 
trvajícím alespoň rok (12 měsíců nebo více). Definice nezaměstnané osoby je 
uvedena v indikátoru "nezaměstnaní včetně dlouhdobě nezaměstnaných". 
Předchozí nezaměstnanost je sledována v odpovídajícím období před zahájením 
účasti v projektu. 

osoby 

602010 Dlouhodobě nezaměstnaní - muži Dlouhodobě nezaměstnaní - muži osoby 

602020 Dlouhodobě nezaměstnaní - ženy Dlouhodobě nezaměstnaní - ženy osoby 

603000 Neaktivní 

Neaktivní účastníci nejsou součástí pracovní síly, tj. nejsou ani zaměstnaní, ani 
nezaměstnaní. 
Pro účely tohoto indikátoru je osoba považovaná za neaktivní, když není 
zaměstnaná dle databází ČSSZ o platbě pojištění ani nezaměstnaná dle databází 
ÚP o uchazečích o zaměstnání. Postavení na trhu práce je zjištováno k datu 
zahájení účasti na projektu. 

osoby 

603010 Neaktivní - muži Neaktivní - muži osoby 

603020 Neaktivní - ženy Neaktivní - ženy osoby 

605000 
Zaměstnaní, včetně osob samostatně 
výdělečně činných 

Zaměstnaní účastníci jsou ve věku 15 a více let , pracují pro peníze, zisk nebo 
příjem pro sebe či svou rodinu. 
Pro potřeby tohoto indikátoru je za zaměstnanou osobu považována osoba, pro 
kterou je dohledatelné pojištění v databázích ČSSZ. Tento způsob rozpoznání 
práce zanedbává osoby s DPP vydělávající pod 10 000kč měsíčně. Postavení na 
trhu práce je zjišťováno k datu zahájení účasti na projektu. 

osoby 

605010 
Zaměstnaní, včetně osob samostatně 
výdělečně činných - muži 

Zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných - muži osoby 

605020 
Zaměstnaní, včetně osob samostatně 
výdělečně činných - ženy 

Zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných - ženy osoby 

606001 Účastníci mladší 18 let 
Účastníci, kteří byli v den zahájení aktivity mladší než 18 let. Věk účastníka je 
automaticky dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této kategorie je 
určována v den vstupu do projektu. 

osoby 
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606011 Účastníci mladší 18 let - muži Účastníci mladší 18 let - muži osoby 

606021 Účastníci mladší 18 let - ženy Účastníci mladší 18 let - ženy osoby 

606002 Účastníci ve věku od 18 do 29 let 
Účastníci od 18 let do 29 let (včetně). Věk účastníka je počítá od roku jeho 
narození. Příslušnost do této kategorie je určována v den vstupu do projektu. 

osoby 

606012 Účastníci ve věku od 18 do 29 let - muži Účastníci ve věku od 18 do 29 let - muži osoby 

606022 Účastníci ve věku od 18 do 29 let - ženy Účastníci ve věku od 18 do 29 let - ženy osoby 

607002 Účastníci ve věku 55 a více let 
Účastníci, kteří byli v den zahájení aktivity ve věku 55 let nebo starší. Věk 
účastníka je automaticky dopočítán z jeho data narození. Příslušnost do této 
kategorie je určována v den vstupu do projektu. 

osoby 

607012 Účastníci ve věku 55 a více let - muži Účastníci ve věku 55 a více let - muži osoby 

607022 Účastníci ve věku 55 a více let - ženy Účastníci ve věku 55 a více let - ženy osoby 

609000 
Účastníci s ukončeným nižším 
sekundárním vzděláním nebo ještě nižším 
vzděláním (ISCED 0-2) 

„ISCED 0 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez 
maturity i výučního listu tj. praktické jednoleté. 
Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ‐ISCED 2011) je 
k dispozici např. na http://www.nuv.cz/isced. 
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.  

osoby 

609010 
Účastníci s ukončeným nižším 
sekundárním vzděláním nebo ještě nižším 
vzděláním (ISCED 0-2) - muži 

Účastníci s ukončeným nižším sekundárním vzděláním nebo ještě nižším 
vzděláním (ISCED 0-2) - muži 

osoby 

609020 
Účastníci s ukončeným nižším 
sekundárním vzděláním nebo ještě nižším 
vzděláním (ISCED 0-2) - ženy 

Účastníci s ukončeným nižším sekundárním vzděláním nebo ještě nižším 
vzděláním (ISCED 0-2) - ženy 

osoby 

610000 
Účastníci s ukončeným vyšším 
sekundárním (ISCED 3) nebo 
postsekundárním vzděláním (ISCED 4) 

„ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu tj. praktické 
dvouleté až střední všeobecné vzdělání s maturitou víceleté. 
Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ‐ISCED 2011) je 
k dispozici např. na http://www.nuv.cz/isced. 
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.  

osoby 
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610010 

Účastníci s ukončeným vyšším 
sekundárním (ISCED 3) nebo 
postsekundárním vzděláním (ISCED 4) - 
muži 

Účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním 
vzděláním (ISCED 4) - muži 

osoby 

610020 

Účastníci s ukončeným vyšším 
sekundárním (ISCED 3) nebo 
postsekundárním vzděláním (ISCED 4) - 
ženy 

Účastníci s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním 
vzděláním (ISCED 4) - ženy 

osoby 

611000 
Účastníci s ukončeným terciárním 
vzděláním (ISCED 5 až 8) 

„ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání. 
Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ‐ISCED 2011) je 
k dispozici např. na http://www.nuv.cz/isced" 
Nejvyšší dosažené vzdělání je určováno v den vstupu do projektu.  

osoby 

611010 
Účastníci s ukončeným terciárním 
vzděláním (ISCED 5 až 8) - muži 

Účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) - muži osoby 

611020 
Účastníci s ukončeným terciárním 
vzděláním (ISCED 5 až 8) - ženy 

Účastníci s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) - ženy osoby 

616000 Účastníci se zdravotním postižením 

Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 
435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) 
invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c) 
zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly 
uznány Úřadem práce ČR zdravotně znevýhodněnými a rozhodnutí nepozbylo 
platnosti. 
V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad rámec výše 
uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se 
zdravotním postižením dle § 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří 
potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění. 
Osoby, mohou vykazovat několik znevýhodnění. 

osoby 
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616010 
Účastníci se zdravotním postižením - 
muži 

Účastníci se zdravotním postižením - muži osoby 

616020 Účastníci se zdravotním postižením - ženy Účastníci se zdravotním postižením - ženy osoby 

615001 Státní příslušníci třetích zemí  

Státním příslušníkem třetí země se rozumí jakákoli osoba, která není občanem 
Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 SFEU, s výjimkou osob s vícenásobným občanstvím, 
kde alespoň jedno občanství je z členského státu EU. Státní příslušníci třetích zemí 
zahrnují osoby bez státní příslušnosti a osoby s neurčenou národností. 

osoby 

615011 Státní příslušníci třetích zemí - muži Státní příslušníci třetích zemí - muži osoby 

615021 Státní příslušníci třetích zemí - ženy Státní příslušníci třetích zemí - ženy osoby 

615002 Účastníci zahraničního původu 
Účastníci, jejichž oba rodiče se narodili mimo ČR nebo účastníci, kteří mají české 
občanství, nicméně původem jsou cizinci. Patří sem i osoby, jejichž rodiče se 
narodili v ČR a poté emigrovali. 

osoby 

615012 Účastníci zahraničního původu - muži Účastníci zahraničního původu - muži osoby 

615022 Účastníci zahraničního původu - ženy Účastníci zahraničního původu - ženy osoby 

615003 
Příslušníci menšin (včetně 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové) 

Účastníci, kteří žijí na území ČR, avšak pocházejí z území mimo ČR, náleží do 
některé z národnostních menšin či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli 
jazyku či jinému  kulturnímu znevýhodnění/problémům. V ČR jsou národnostní 
menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny. 
(Jedná se o celkem 14 menšin: běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, 
německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou, slovenskou, srbskou, 
ukrajinskou, vietnamskou). 

osoby 

615013 
Příslušníci menšin (včetně 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové) - muži 

Příslušníci menšin (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové) - muži osoby 
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615023 
Příslušníci menšin (včetně 
marginalizovaných komunit, jako jsou 
Romové) - ženy 

Příslušníci menšin (včetně marginalizovaných komunit, jako jsou Romové) - ženy osoby 

618000 
Osoby bez domova nebo osoby 
vyloučené z přístupu k bydlení 

Za osobu bez přístřeší („bezdomovce“) nebo osobu vyloučenou z přístupu k 
bydlení je považována: 
- osoba, jejíž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném 
prostředí (z důvodu chudoby, zadlužení, provizorního charakteru ubytování, 
blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku, apod.), 
- osoba v ubytovacím zařízení pro bezdomovce, 
- osoba spící venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší. 
a tudíž potřebuje speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce. 
Tyto osoby mohou vykazovat několik znevýhodnění. 

osoby 

618010 
Osoby bez domova nebo osoby 
vyloučené z přístupu k bydlení - muži 

Osoby bez domova nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - muži osoby 

618020 
Osoby bez domova nebo osoby 
vyloučené z přístupu k bydlení - ženy 

Osoby bez domova nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení - ženy osoby 

619000 Účastníci z venkovských oblastí 
„Z venkovských oblastí“ je třeba chápat jako osoby s bydlištěm v řídce osídlených 
oblastech podle klasifikace stupně urbanizace (DEGURBA, kategorie 3). 

osoby 

619010 Účastníci z venkovských oblastí - muži Účastníci z venkovských oblastí - muži osoby 

619020 Účastníci z venkovských oblastí - ženy Účastníci z venkovských oblastí - ženy osoby 

622002 
Počet podporovaných orgánů veřejné 
správy nebo veřejných služeb na 
celostátní, regionální a místní úrovni 

Veřejnou správou se rozumí: výkonná a zákonodárná správa ústředních, 
regionálních a místních orgánů; správa a dohled nad fiskálními záležitostmi 
(provozování daňových schémat; výběr daní/daní ze zboží a vyšetřování porušení 
daňových předpisů; celní správa); plnění rozpočtu a správa veřejných prostředků a 
veřejného dluhu (získávání a přijímání peněz a kontrola jejich vyplácení); správa 
celkové (civilní) politiky výzkumu a vývoje a souvisejících fondů; správa a provoz 
celkového ekonomického a sociálního plánování a statistických služeb na různých 
úrovních správy. 

subjekty 
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Veřejnými službami se rozumí jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který 
poskytuje služby veřejnosti. Soukromý prvek této definice je relevantní pro 
případy, kdy jsou některé služby zadávány státem velkým soukromým nebo 
částečně soukromým poskytovatelům, tj. soukromým subjektům s veřejnou 
funkcí. 

101060 

Počet podporovaných mikropodniků, 
malých a středních podniků (včetně 
družstevních podniků a sociálních 
podniků) 

Za podnik se považuje jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez 
ohledu na jeho právní formu a zahrnuje družstevní podniky a podniky sociální 
ekonomiky. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP) je tvořena 
podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 
50 milionů EUR a/nebo celková roční rozvaha nepřesahuje 43 milionů EUR. 

podniky 

V
ýs

le
d

e
k 

624000 
Účastníci, kteří začali hledat zaměstnání 
po ukončení své účasti. 

Neaktivní účastníci intervence ESF+, kteří nově hledají práci po ukončení účasti v 
ESF+ projektu. Pro účely tohoto indikátoru se za nově hledajícího účastníka bere 
účastník, který se nově zaregistroval na úřadu práce. Aktivita je zjišťováno k datu 
ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližším datu, ke kterému má ÚP 
dostupné informace). „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od 
data ukončení účasti na projektu. 

osoby 

624010 
Účastníci, kteří začali hledat zaměstnání 
po ukončení své účasti - muži 

Účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti - muži osoby 

624020 
Účastníci, kteří začali hledat zaměstnání 
po ukončení své účasti - ženy 

Účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po ukončení své účasti - ženy osoby 

625000 
Účastníci v procesu vzdělávání nebo 
odborné přípravy po ukončení své účasti 

Účastníci intervence ESF+, kteří jsou nově zapojení do vzdělávání (celoživotní 
učení, formální vzdělávání) či odborné přípravy (jak v rámci práce, tak mimo ni, 
odborné vzdělávání, atp.). Indikátor započítává účastníky ihned po ukončení jejich 
účasti v projektu. „Po ukončení své účasti“ znamená do doby čtyř týdnů od data 
ukončení účasti na projektu. 

osoby 

625010 
Účastníci v procesu vzdělávání nebo 
odborné přípravy po ukončení své účasti 
- muži 

Účastníci v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy po ukončení své účasti - 
muži 

osoby 
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625020 
Účastníci v procesu vzdělávání nebo 
odborné přípravy po ukončení své účasti 
- ženy 

Účastníci v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy po ukončení své účasti - 
ženy 

osoby 

626000 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti 

Účastníci, kteří získali potvrzení o kvalifikaci v rámci účasti na ESF+ projektu. 
Potvrzení o kvalifikaci je udíleno na základě formálního prověření znalostí, které 
ukázalo, že účastník získal kvalifikaci dle předem nastavených standardů. V rámci 
výzev může být specifikováno, jaké druhy kvalifikací a potvrzení kvalifikací jsou 
přípustné pro naplňování indikátoru v dané výzvě. Účastník je v indikátoru 
započítán pouze jednou bez ohledu na počet získaných kvalifikací. 

osoby 

626010 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti - muži 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - muži osoby 

626020 
Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 
ukončení své účasti - ženy 

Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti - ženy osoby 

627000 
Účastníci zaměstnaní po ukončení své 
účasti, včetně osob samostatně 
výdělečně činných 

Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF+, které jsou po 
ukončení účasti v projektu zaměstnaní nebo OSVČ. „Po ukončení své účasti“ 
znamená do doby čtyř týdnů od data ukončení účasti na projektu. Postavení na 
trhu práce je zjišťováno po ukončení účasti na projektu. (Případně k nejbližším 
datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). 

osoby 

627010 
Účastníci zaměstnaní po ukončení své 
účasti, včetně osob samostatně 
výdělečně činných - muži 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně 
činných - muži 

osoby 

627020 
Účastníci zaměstnaní po ukončení své 
účasti, včetně osob samostatně 
výdělečně činných - ženy 

Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně osob samostatně výdělečně 
činných - ženy 

osoby 

629000 
Účastníci zaměstnaní šest měsíců po 
ukončení své účasti, včetně osob 
samostatně výdělečně činných 

Původně nezaměstnaní nebo neaktivní účastníci intervence z ESF+, které jsou 6 
měsíců po ukončení své účasti v projektu zaměstnaní, nebo OSVČ. Postavení na 
trhu práce je zjišťováno 6. měsíců od data ukončení účasti na projektu. (Případně 

osoby 
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k nejbližšímu datu 6 měsícům poté, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné 
informace). 

629010 
Účastníci zaměstnaní šest měsíců po 
ukončení své účasti, včetně osob 
samostatně výdělečně činných - muži 

Účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně 
výdělečně činných - muži 

osoby 

629020 
Účastníci zaměstnaní šest měsíců po 
ukončení své účasti, včetně osob 
samostatně výdělečně činných - ženy 

Účastníci zaměstnaní šest měsíců po ukončení své účasti, včetně osob samostatně 
výdělečně činných - ženy 

osoby 

630000 
Účastníci se zlepšenou situací na trhu 
práce šest měsíců po odchodu. 

Zaměstnaní účastníci intervence ESF+, kteří jsou zaměstnaní a přešli z nejistého 
zaměstnání na stabilní zaměstnání a / nebo z nižšího než žádaného úvazku na 
žádaný úvazek a / nebo získali zaměstnání vyžadující vyšší schopnosti a 
zodpovědnost a / nebo byli povýšeni mezi vstupem do projektu a 6 měsíci po 
ukončení účasti v projektu. Pro účely tohoto indikátoru vyhodnocujeme, zdali se 
ve sledovaném období zvýšil příjem účastníka, či nikoliv (tj. jedná se o binární 
údaj). Příjem je operacionalizován jako vyměřovací základ z databáze ČSSZ. Tento 
přístup odpovídá definici EK, neboť se dá rozumně předpokládat, že zvýšení 
úvazku, vyšší nároky a zodpovědnost při vykonávané pozici i povýšení se projeví 
vyšším příjmem účastníka. Pro zamezení náhodných výkyvů indikátoru kvůli 
bagatelním změnám ve vyměřovacím základu zavádíme, že vyměřovací základ se 
musí meziročně zvýšit alespoň o 1200kč. Situace na trhu práce je zjišťována 6. 
měsíců od data ukončení účasti na projektu oproti době před ním. (Případně 
k nejbližšímu datu, ke kterému má ČSSZ / ÚP dostupné informace). 

osoby 

630010 
Účastníci se zlepšenou situací na trhu 
práce šest měsíců po odchodu - muži 

Účastníci se zlepšenou situací na trhu práce šest měsíců po odchodu - muži osoby 

630020 
Účastníci se zlepšenou situací na trhu 
práce šest měsíců po odchodu - ženy 

Účastníci se zlepšenou situací na trhu práce šest měsíců po odchodu - ženy osoby 

  


