Příloha č. 5
k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a
žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Přehled monitorovacích indikátorů pro
vyplňování Žádosti o finanční podporu
v aplikaci Benefit

Kód
ind.

Indikátor

Definice

Měřící jednotka

počet

07.41.1
5

chlapci

počet

dívky

počet

07.41.1
6

z toho

Počet osob - dětí/žáků,rodičů přímo
Počet podpořených
podpořených jako cílových skupin v rámci
07.41.1 osob v počátečním
realizace projektu (děti/žáci/rodiče škol,
4
vzdělávání celkem – dětí,
školních zařízení , kteří byli odběrateli dané
žáků
služby.)

07.41.6
6
07.41.6
7

z toho

Počet podpořených
07.41.6
osob v dalším
5
vzdělávání celkem

Počet osob v dalším vzdělávání (pedagogičtí
pracovníci škol a školských zařízení) celkem,
které byly v rámci projektů podpořeny jako
osoby vzdělávané..

počet

muži

počet

ženy

počet

Celkový počet podpořených osob,
poskytujících vzdělávací služby, tzn. ti, kteří
vzdělávají (jedná se o tvůrce nově
vytvořených, inovovaných produktů, o osoby
-např. vzdělavatel, školitel, lektor,
pedagogický pracovník, pedagog volného
času apod.).
Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
kterých provedené změny v jejich cílech,
Počet nově
obsahu, metodách a formách zvýšily jejich
06.43.1
vytvořených/inovovanýc kvalitu (nové/inovované vzdělávací
0
h produktů
programy, nové vzdělávací moduly, studijní
materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie,
syntézy, učební pomůcky, e-learningové
kurzy, webové portály,…).
počet nově
Celkový počet nově
vytvořených/
vytvořených/inovovaných produktů, ve
06.43.1
inovovaných
kterých je problematice ŽP věnován
2
produktů s
tématický celek v rozsahu minimálně 15 - 20
komponentou ŽP
%výuky
Celkový počet nově
počet nově
vytvořených/inovovaných produktů, ve
06.43.1
vytvořených/inovova
kterých je problematice informačních
3
ných produktů s
technologií věnován tématický celek v
komponentou ICT
rozsahu minimálně 40 hodin.

počet

počet

počet

z toho

Počet osob
poskytujících služby
07.41.2
nebo podporujících
0
poskytování
vzdělávacích služeb

2

počet

Kód
ind.

06.43.1
9

Indikátor
počet nově
vytvořených/inovova
ných produktů
výhradně
zaměřených na
žáky se speciálními
vzdělávacími
potřebami

Počet žáků se
00.00.0 speciálními vzdělávacími
1
potřebami začleněných
do integrovaných tříd.

Definice

Měřící jednotka

Celkový počet nově
vytvořených/inovovaných produktů výhradně
zaměřených na žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.

počet

Počet žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami začleněných do integrovaných
tříd, jimž byla poskytnuta podpora v rámci
realizace projektu.

počet

Postup při vyplňování údajů v záložce „Monitorovací indikátory“ v aplikaci
Benefit7:
Žadatel v nabídce vybere relevantní indikátor a uvede u něj výchozí a plánovanou
hodnotu spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději
k datu ukončení realizace grantového projektu). Hodnoty vybraných indikátorů budou
uvedeny ve Smlouvě o realizaci grantového projektu uzavřené s úspěšným
žadatelem.
Počet podpořených osob je možné načítat, tedy 1 osobu je možné si vykázat
jako vícekrát podpořenou (např. pokud se jeden žák v průběhu projektu
zúčastní více různých vzdělávacích aktivit, je možné si žáka vykázat
v monitorovacích indikátorech jako vícekrát podpořeného).
V případě
monitorovacího
indikátoru
07.41.14 Počet
podpořených
osob
v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků je optimální počet na 1 milion Kč
způsobilých výdajů 94 podpořených žáků a dětí. V případě, že na 1 milion Kč
způsobilých výdajů bude v projektu podpořeno 94 a více žáků, získá projekt ve
věcném
hodnocení
7
bodů
(viz
Výzva
č.
02
–
Kapitola
10. Výběr GP - specifická kritéria).
V případě monitorovacího indikátoru 07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo
podporujících poskytování vzdělávacích služeb je optimální počet na 1 milion Kč
způsobilých výdajů 12 podpořených osob. V případě, že na 1 milion Kč
způsobilých výdajů bude v projektu podpořeno 12 a více osob, získá projekt ve
věcném
hodnocení
7
bodů
(viz
Výzva
č.
02
–
Kapitola
10. Výběr GP - specifická kritéria).

3

