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

Ukazatelé výstupů a výsledků 
 

Číslo Název Definice 
                   VÝSTUPY 
1.05 Počet podpořených 

osob – klientů služeb 
Celkový počet osob - klientů služeb, které získaly 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 

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

1.04 Počet podpořených 
organizací 

Celkový počet organizací, které z projektu obdržely finanční 
podporu a alespoň z části ji využily pro svůj rozvoj.  
Do tohoto počtu se zahrne žadatel a jeho partneři uvedení 
v žádosti o finanční podporu. 
- z toho kategorie “velké podniky” a kategorie “malé a střední 
podniky” /viz metodická poznámka (B)a (E)/ 

           VÝSLEDKY 
2.12 Počet nově vytvořených 

(inovovaných) produktů 
Celkový počet nově vytvořených produktů a produktů, ve 
kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách 
a formách zvýšily jejich kvalitu. (vzdělávací programy, nástroje 
APZ, metodické nástrojů apod.).  
- z toho programů počátečního vzdělávání, programů dalšího 
vzdělávání, programů zaměřených na společenskou integraci 
osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním 
vyloučením, environmentálních programů 

 

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.  
 

(B) podpořená organizace –každá organizace se započítává tolikrát, kolik dohod (rozhodnutí) 
o poskytnutí dotace uzavřela (obdržela). 

Příklad: úřad práce jako příjemce pomoci uzavřel dohodu na proškolení poradců. Byli 
proškoleni někteří zaměstnanci tohoto úřadu práce a zaměstnanci 3 partnerů – např. 
bilančně diagnostických center. Vykazují se celkem 4 podpořené organizace. Pokud stejný 
úřad práce uzavře další dohodu o poskytnutí dotace na stejný nebo jiný účel, počítá se znovu 
jako podpořená organizace. Totéž platí pro jeho partnery.   

 
(E) velký podnik - podnik zaměstnávající v roce zahájení podpory 250 a více zaměstnanců 

a jeho aktiva, uvedená v rozvaze, se rovnají nebo přesahují korunový ekvivalent částky 
43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené období rovnající se nebo přesahující 
korunový ekvivalent 50 mil. EUR (detaily podle nařízení Komise (ES) č. 364/2004).  

malý a střední podnik MSP – podnik zaměstnávající v roce zahájení podpory méně jak 
250 zaměstnanců a jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 
43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené období nepřesahující korunový 
ekvivalent 50 mil. EUR (detaily podle nařízení Komise (ES) č. 364/2004)  

 


