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Úprava

3.4.12/53
3.5.12/61

Z OP 1.4 a 1.5 odstraněn indikátor 060402 „Podíl žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd na celkovém počtu
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.

4.2.12/77

V OP 2.2 zvýšeny cílové hodnoty indikátorů 064318 „Počet nově
vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu“, 064312 „Počet
nově vytvořených/ inovovaných produktů komponentou ŽP“ a 064313 „Počet
nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT“.

4.2.12/77,78

V OP 2.2 zvýšeny cílové hodnoty indikátorů 074100 „Počet podpořených osob celkem“, 074101 „muži“ a 074102 „ženy“ a cílové hodnoty indikátorů 074600
„Počet úspěšně podpořených osob“, 074601 „muži“ a 074602 „ženy“.

4.2.12/80
4.2.12/77
4.3.12/88

V OP 2.2 snížena a v OP 2.3 zvýšena cílová hodnota indikátoru 491102“ Počet
podpořených projektů OP VK prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum
a vývoj“.

4.2.12/78

Do OP 2.2 doplněny indikátory 074166 „Počet podpořených osob - pracovníků
v dalším vzdělávání – muži“ a 074167 „Počet podpořených osob - pracovníků
v dalším vzdělávání – ženy“.

4.2.12/78

V OP 2.2 zvýšeny cílové hodnoty indikátorů 074155 „Počet podpořených osob
v počátečním vzdělávání - studentů celkem“, 4110 „muži“ a 4111 „ženy“ a cílové
hodnoty indikátorů 074655 „Počet úspěšně podpořených osob v počátečním
vzdělávání - studentů“, 4621 „muži“ a 4622 „ženy“.

4.2.12/80

4.2.12/81

V PO 2.2 zvýšena cílová hodnota indikátoru 074165 „Počet podpořených osob
pracovníků v dalším vzdělávání“ a cílové hodnoty indikátorů 074665 „Počet
úspěšně podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání“, 074666 „muži“
a 074667 „ženy“.

4.2.12/82

V OP 2.2 zvýšena cílová hodnota indikátoru 074270 „Počet zapojených partnerů“.

4.2.13/83

Úprava finančního plánu oblasti podpory 2.2.

4.3.12/90

V OP 2.3 zvýšeny cílové hodnoty indikátorů 074165 „Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání“ 074166 „muži“ a 074167 „ženy“ a cílové

4.2.12/78
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4.3.12/93,94

hodnoty indikátorů 074665 „Počet úspěšně podpořených osob - pracovníků
v dalším vzdělávání“, 074666 „muži“ a 074667 „ženy“.

4.3.12/91

V OP 2.3 zvýšeny cílové hodnoty indikátorů 074130 „Počet podpořených osob studentů v dalším vzdělávání“, 074131 „muži“ a 074132 „ženy“.

4.3.13/95

Úprava finančního plánu oblasti podpory 2.3.

4.4.12/102

Zvýšena cílová hodnota indikátoru 074270 „Počet zapojených partnerů“ v OP 2.4.

4.4.13/102

Úprava finančního plánu oblasti podpory 2.4.

5.1.12/107

V OP 3.1 zvýšena cílová hodnota indikátoru 491103 „Počet podpořených projektů
OP VK prioritní osa 3 – Další vzdělávání“.

5.1.12/108

V OP 3.1 sníženy cílové hodnoty indikátorů 074600 „Počet úspěšně podpořených
osob“, 074601 „Počet úspěšně podpořených osob - muži“ a 074602 „Počet
úspěšně podpořených osob - ženy“.

5.1.12/109
5.2.12/116

V OP 3.1 a 3.2 sníženy cílové hodnoty indikátoru 060351 „Podíl účastníků
jednotlivých akcí dalšího vzdělávání k celkovému počtu obyvatel ve věku 25-64
let“.

5.1.13/109

Úprava finančního plánu oblasti podpory 3.1.

5.2.12/115

V OP 3.2 snížena cílová hodnota indikátorů 064314 „Podíl počtu nově
vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP (tzn. minimálně
v rozsahu 15-20 % výuky) na celkovém počtu nově vytvořených/ inovovaných
produktů“.

5.2.12/115,
116

V OP 3.2 sníženy cílové hodnoty indikátorů 064315 „Podíl počtu nově
vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT na celkovém počtu nově
vytvořených/
inovovaných
produktů“
a
064313
„Počet
nově
vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT“.

5.2.13/116

Úprava finančního plánu oblasti podpory 3.2

6.1.12/124

V OP 4.1snížena cílová hodnota indikátoru 064311 „Počet nově vytvořených/
inovovaných produktů v oblasti dalšího vzdělávání a produktů podporujících
zajištění propojení dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním“.

6.1.13/124

Úprava finančního plánu oblasti podpory 4(a, b).

7.1.11/128

V OP 5.1 snížena cílová hodnota indikátoru 480500 „Počet vytvořených studií
a zpráv (vč. evaluačních)“.

7.1.11/129
7.2.11/134
7.3.11/138

Do OP 5.1, 5.2 a 5.3 doplněny indikátory 482400 „Počet nově pořízených ICT
vybavení“ a 482420 „Počet pořízeného technického vybavení kromě ICT“.

7.1.12/130

Úprava finančního plánu oblasti podpory 5.1(a, b).

7.2.11/133
7.3.11/137

V OP 5.2 snížena a v OP 5.3 zvýšena cílová hodnota indikátoru 481100 „Počet
uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné
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aktivity“. Celková hodnota za PO 5 se nemění.

7.2.12/134

Zaokrouhlení alokací oblastí podpory 5.2 (a, b).

7.3.11/137

Do OP 5.3 doplněn indikátor 482000 „Počet osob poskytujících služby“.

7.3.12/138

Zaokrouhlení alokací oblastí podpory 5.3 (a, b).

8/139-140

Změna finanční tabulky v souladu s vnější a vnitřní realokací na základě usnesení
vlády ČR č. 498/2012.
Vnější realokace:
PO 4a je ponížena o prostředky realokované do OP LZZ ve výši 38 744 673
EUR. Z PO 4b a PO 5b (oblasti podpory 5.1b) byly prostředky ve výši 4 332 084
EUR přesunuty do OP PA.
Snížení alokace programu jako celku má rovněž dopad na výši technické pomoci,
která v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 dosahuje maximálně 4%
alokace programu. Z tohoto důvodu byla snížena alokace prioritní osy 5
o 1 692 538 EUR. Z oblasti podpory 5.1a byly prostředky ve výši 1 677 520 EUR
přesunuty do PO 2 OP VK a z oblasti podpory 5.1b ve výši 15 018 EUR do OP
PA.
Vnitřní realokace:
V PO 2 byly prostředky realokovány do oblasti podpory 2.2 ve výši 16 471 229
EUR a do oblasti podpory 2.3 ve výši 46 883 210 z PO 3 (z oblasti podpory 3.2)
44 299 731 EUR, z PO 4a 17 377 188 EUR a z PO 5a (z oblasti podpory 5.1a)
1 677 520 EUR.

3.1.10/22
3.2.10/33
4.1.10/66
4.2.10/76
4.3.10/86
4.4.10/98

Odstranění 81 - Kategorie oblasti intervence v oblastech podpory 1.1 – Zvyšování
kvality ve vzdělávání, 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání, 2.2 –
Vysokoškolské vzdělávání, 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, 2.4 –
Partnerství a sítě.
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