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Priorita 3 – Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, 
kultura a cestovní ruch 
 
Specifický cíl: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a 
kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a 
celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, 
mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online 
vzdělávání a odbornou přípravu  
 

 Opatření: 

 M 3.1 – Předškolní vzdělávání 

 M 3.2 – Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání 

 M 3.3 – Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, 
zvyšování kvalifikace odborných pracovníků 

 M 3.4 – Spolupráce vysokých škol a profesních akademií 
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Úvod 

Tyto pokyny obsahují definice ukazatelů výstupů a výsledků na úrovni specifického cíle a 
opatření. Pokyny poskytují přehled o důkazech, které je nutné předložit, a další vysvětlení 
k ukazatelům výstupů a výsledků. 

Ukazatele výstupů slouží k měření výstupů dosažených prostřednictvím aktivit projektu. Pro 
každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výstupů. Pro každý projekt musí být 
vybrán alespoň jeden ukazatel výstupu (RCO nebo OI-CP) stanovený pro daný specifický cíl.  

Ukazatele výsledků slouží k zachycení dopadů/efektů, jichž má být prostřednictvím projektu 
dosaženo. Pro každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výsledků. Pro každý 
projekt musí být rovněž vybrán alespoň jeden ukazatel výsledku (RCR nebo RI-CP) definovaný 
pro daný specifický cíl.  

Tyto údaje jsou povinné. 

Podáním projektové žádosti dochází k přiřazení plánovaného projektu k příslušné prioritě, 
specifickému cíli a opatření, na něž jsou navázány odpovídající ukazatele výstupů a výsledků.  

Žadatel musí v projektové žádosti uvést cílové hodnoty (konečné cíle), které jsou pro tyto 
ukazatele realistické a které mají být dosaženy do ukončení projektu. Kromě toho musí být 
plánované cílové hodnoty v přiměřeném poměru k plánovanému finančnímu krytí projektu. 
Společný sekretariát může v rámci konzultace vyslovit doporučení k úpravě cílových hodnot, 
jichž má být dosaženo. V rámci podávání zpráv o průběhu projektu nebo při ukončení projektu 
je nutné dosažené cílové hodnoty popsat. Dosažení cílových hodnot musí být doloženo 
důkazy. 

Priorita 3 – Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch 

Specifický cíl – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné 

infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a 

odbornou přípravu 

Opatření 

M 3.1 – Předškolní vzdělávání 

M 3.2 – Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání 

M 3.3 – Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace 
odborných pracovníků 

M 3.4 – Spolupráce vysokých škol a profesních akademií 
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Přehled ukazatelů výstupů a výsledků 

Ukazatel Jednotka měření Milník 2024 Cílová hodnota 2029 

RCO 81 účastník 1 484 29 687 

RCO 87 organizace 29 87 

RCR 84 organizace -- 36 

RCO 85 účastník 312 6 234 

RCR 81 účastník -- 3 117 

 

Upozornění 

RCO81, RCO87 a RCR84 platí pro všechna opatření. 

RCO85 a RCR81 jsou sledovány pouze pro opatření M 3.3 – Odborné vzdělávání a příprava 

a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků, pokud jsou relevantní. 
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Ukazatel1 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO81 účast na 
společných 
přeshraničních 
akcích 

účastník Počet účastníků (mužského 
či ženského pohlaví nebo 
nebinárních osob) 
společných přeshraničních 
akcí 

Pokud není relevantní, 
uvede se hodnota 0. 

 

Doklady:  

- prezenční listiny nebo jiné vhodné 
prostředky pro kvantifikaci (např. 
screenshoty v případě online akcí) 

 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

 

Provedené akce musí být 
zdokumentovány ve zprávě za projekt a 
v závěrečné zprávě. 

Ukazatel zachycuje počet účastníků 
společných přeshraničních akcí 
realizovaných v rámci podpořeného 
projektu (např. výměnné aktivity nebo 
výměnné návštěvy, akce). Účastníci se 
počítají na základě prezenčních listin 
nebo jiných vhodných prostředků pro 
určení a prokázání počtu účastníků pro 
každou společnou akci.  

Ukazatel nezachycuje počet účastníků  

- veřejných akcí, které byly 
realizovány v rámci podpořeného 
projektu a u nichž lze počet 
účastníků pouze odhadovat, 

- (vícedenních) školicích akcí 
s vystavením certifikátu (srov. 
RCO85), 

- interních projektových schůzek 
kooperačních partnerů. 

 

  

                                                
1 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 
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Ukazatel2 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO87 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří v projektu 
spolupracují 

Hodnota vyplývá z výčtu 
kooperačních partnerů.  

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR84. 

Doklady:  

- smlouva o poskytnutí dotace, příp. 
smlouva o změně projektu 

 
Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které spolupracují 
v podpořeném projektu.  

 

RCR84 

 

organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení 
projektu 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří nadále 
přeshraničně spolupracují po 
ukončení projektu 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO87. 

Doklady:  

- formální dvojjazyčná dohoda o 
pokračování spolupráce  

 
Evidence: 

- zpráva 1 rok po ukončení projektu  
 

Dohoda může být uzavřena již 
v průběhu realizace projektu nebo do 
jednoho roku od ukončení projektu. 
Dohoda musí být předložena 
Kontrolorovi nejpozději do jednoho roku 
od ukončení projektu. 

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které nadále přeshraničně 
spolupracují po ukončení projektu. 
Přitom se jedná o organizace, které se 
již podílely na realizaci daného projektu 
a byly započítány do ukazatele RCO87. 

Ve spolupráci nemusí pokračovat 
všechny organizace, které se podílely 
na podpořeném projektu.  

Spolupráce nemusí pokrývat stejné 
téma, jímž se zabýval ukončený 
projekt. 

 

  

                                                
2 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 
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Ukazatel Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO853 účast na 
společných 
programech 
odborné přípravy 

účastník Počet účastníků (mužského 
či ženského pohlaví nebo 
nebinárních osob) 

Pokud není relevantní, 
uvede se hodnota 0. 

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR81. 

Doklady:  

- dokument s údaji o obsahu 
programu odborné přípravy  

- prezenční listiny nebo jiné vhodné 
prostředky pro kvantifikaci  

 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 
 

Provedené školicí akce (opatření) musí 
být zdokumentovány ve zprávě za 
projekt a v závěrečné zprávě. 

Ukazatel zachycuje počet účastníků 
společných programů odborné přípravy 
organizovaných v projektu. Započítávají 
se registrovaní účastníci, kteří 
odbornou přípravu zahájili. 

Společný program odborné přípravy 
vyžaduje rozvíjení znalostí o 
konkrétním tématu a zahrnuje školení 
účastníků v průběhu několika 
schůzek/akcí. 

Jednorázové schůzky/akce, na nichž 
jsou šířeny informace, nejsou 
považovány za programy odborné 
přípravy. 

Je třeba zabránit dvojímu započítání 
účastníků, kteří se zúčastnili více než 
jednoho programu odborné přípravy 
organizovaného týmž projektem. 

RCR814 dokončené 
společné 
programy odborné 
přípravy 

účastník Počet účastníků (mužského 
či ženského pohlaví nebo 
nebinárních osob), kteří 
dokončili (tj. absolvovali) 
program odborné přípravy 
organizovaný v projektu 
s certifikátem apod. 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO85. 

Počet se nemusí rovnat 
počtu účastníků u ukazatele 
výstupu RCO85. 

Doklady:  

- seznam absolventů a druh dokladu o 
absolvování (certifikáty nebo 
osvědčení či potvrzení o absolvování 

 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 

 
Provedené školicí akce (opatření) musí 
být zdokumentovány ve zprávě za 
projekt a v závěrečné zprávě. 

Ukazatel zachycuje počet účastníků, 
kteří dokončili programy odborné 
přípravy organizované podpořenými 
projekty. Absolvování/dokončení 
programu se dokumentuje vedením 
záznamu o potvrzeném absolvování 
nebo vydáváním certifikátů či 
osvědčení o absolvování odborné 
přípravy. Pro doklady o absolvování 
není nezbytně nutné, aby se vydávající 
organizace podrobila předchozímu 
národnímu/vnitrostátnímu 
certifikačnímu řízení. 

Je třeba zabránit dvojímu započítání 
účastníků, kteří se zúčastnili více než 

                                                
3 RCO85 je sledován pouze pro opatření M 3.3 – Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků, pokud je relevantní. 
4 RCR81 je sledován pouze pro opatření M 3.3 – Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, zvyšování kvalifikace odborných pracovníků, pokud je relevantní. 
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jednoho programu odborné přípravy 
organizovaného týmž projektem.  

 

 


