
 
 

Příloha k výzvě k předkládání žádostí o finanční podoru v rámci JPD 3 
 

Ukazatelé výstupů a výsledků 
 
Číslo Ukazatel Definice 
 
          VÝSTUPY 
1.05 Počet podpořených osob – klientů 

služeb 
 

Celkový počet klientů služeb, kteří získali jakoukoli 
formu podpory  /viz metodická poznámka (A)/ 
z toho vymezené skupiny: 
a) podle postavení na trhu práce: zaměstnanci, 

sebezaměstnaní, dlouhodobě nezaměstnaní (nad 
6 měsíců u osob do 25 let, nad 12 měsíců u osob 
nad 25 let), ostatní nezaměstnaní, ostatní 

a) znevýhodněné skupiny: do 25 let, nad 50 let, osoby 
se ZPS, nízkokvalifikovaní (maximálně základní 
vzdělání) 

1.01 Počet podpořených osob 
poskytujících služby nebo 
podporujících poskytování služeb

Celkový počet podpořených osob poskytujících služby 
a / nebo podporujících poskytování služeb, které 
získaly jakoukoli formu podpory (účastnily se kurzu, 
byly vyslány na odbornou stáž apod). /viz metodická 
poznámka (A)/ 

1.18 Počet účastníků kurzů – klientů 
služeb  
 

Celkový počet klientů služeb, kteří se zapsali do kurzů 
nabízených v rámci příslušného opatření.  
- z toho vymezené skupiny – viz ukazatel 1.05 
- z toho účastníci kurzů (1 hod=45 až 60 min.)  

a) krátkodobých (do 40 hodin)  
b) střednědobých (od 40 do 300 hodin) 
c) dlouhodobých (nad 300 hodin) 

1.09 Počet podpořených pracovních 
míst 
 

Celkový počet pracovních míst, která byla vytvořena 
nebo udržena díky podpoře.  
/viz metodická poznámka (D)/ 
- z toho míst, na která nastoupily ženy  

         VÝSLEDKY 
2.41 Podíl úspěšných absolventů 

kurzů – klientů služeb 
 

Počet klientů služeb, kteří ukončili kurz způsobem 
stanoveným poskytovatelem kurzu dělený celkovým 
počtem klientů služeb, kteří se do kurzu zapsali. (v %)  
- z toho účastníci kurzů (1 hod=45 až 60 min.)  

a) krátkodobých (do 40 hodin)  
b) střednědobých (od 40 do 300 hodin) 
c) dlouhodobých (nad 300 hodin) 

2.43 Podíl vyškolených osob 
poskytujících služby nebo 
podporujících poskytování služeb 

Počet osob poskytujících služby nebo podporujících 
poskytování služeb, které dokončily kurz předepsaným 
způsobem dělený celkovým počtem těchto osob do 
kurzu zapsaných. (v %) 



 
 

     Metodické poznámky 

(A) klient služby je osoba, které je v rámci podpory poskytnuta služba, zlepšující její 
postavení na trhu práce.  

podpořená osoba – každá osoba se započítává tolikrát, kolik podpor dostala, bez ohledu 
na to, jak dlouho tato podpora trvala, tedy bez ohledu na to, jak dlouho osoba například 
docházela do kurzu, vydržela na podpořeném místě apod. Toto hledisko se bere v úvahu 
až při monitorování toho, zda poskytnutá podpora splnila svůj účel.  
Příklad: osobě byl poskytnut motivační kurz, následně se zúčastnila rekvalifikačního 
kurzu a nastoupila na podpořené místo. Vykazují se celkem 3 podpořené osoby. Osoba, 
která se zúčastnila modulárně uspořádaného kurzu se vykazuje pouze jednou. Za kurz je 
považován takový kurz, který je proplacen, nezáleží na tom, z kolika částí (modulů) se 
skládá.   

postavení na trhu práce – pro zařazení podpořených osob do jednotlivých dílčích 
ukazatelů je rozhodující doba zařazení do projektu. Součet těchto dílčích ukazatelů se 
bude rovnat hodnotě souhrnného ukazatele, proto je pro jejich označení použito „v tom“.  

znevýhodnění na trhu práce - nejsou monitorovány všechny druhy znevýhodnění na 
trhu práce, ale pouze znevýhodnění z hlediska věku, zdravotního stavu a vzdělání. 
U každé podpořené osoby se vyznačí tolik druhů znevýhodnění, kolik jich daná osoba 
v době zařazení do projektu vykazuje. Součet těchto dílčích ukazatelů nebude odpovídat 
hodnotě souhrnného ukazatele, proto je pro jejich označení použito „z toho“.   

osoba poskytující služby nebo podporující poskytování služeb – osoba, která 
poskytuje služby klientům  nebo jejich poskytování podporuje. Jedná se o osoby, které 
jsou podpořeny nikoli proto, aby zlepšily své postavení na trhu práce, ale aby zlepšily 
kvalitu poskytovaných služeb, rozšířily jejich spektrum a zajistily zvýšení jejich objemu. 
Jde o osoby, které jsou podporovány v rámci podpory rozvoje příslušného systému. Jedná 
se například o pracovníky služeb zaměstnanosti, pracovníky organizací zajišťujících 
služby v oblasti trhu práce, sociálních služeb, vzdělávání. Pracovníky podporující 
poskytování služeb jsou například pracovníci ministerstev, územní samosprávy, 
organizací sociálních partnerů apod.  

(D) podpořené pracovní místo – pracovní místo, které bylo vytvořeno nebo udrženo díky 
podpoře. Vytvořené pracovní místo znamená čistý přírůstek pracovních míst, udržené 
pracovní místo je místo, které změnilo vzhledem k nové technologii svůj obsah 
a pracovník musí získat rekvalifikací novou kvalifikaci nebo si rozšířit dosavadní 
kvalifikaci, aby se udržel v zaměstnání. Podpořené pracovní místo u podnikat. subjektů 
musí být udrženo po dobu dvou let od zahájení poskytování podpory u podniků malých 
a středních a tři roky od zahájení poskytování podpory u podniků velkých. U nepodnikatel. 
subjektů musí být podpořené pracovní místo udrženo po celou dobu trvání projektu.  
Na podpořeném pracovním místě se může vystřídat několik osob, které budou 
monitorovány jako osoby podpořené bez ohledu na to, jak dlouho na tomto místě setrvají. 
Pokud na něm setrvají po celou plánovanou dobu, potom tato osoba bude vykazována ve 
výsledcích jako osoba, u které podpora splnila svůj účel.  

 


