Doplnění indikátorů Studie proveditelnosti a logického rámce + povinné indikátory
pro strategické projekty předkládané v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace
Vedle indikátorů, které jsou uvedené v příloze č. 1 výzvy č. OPST PP-1/2021, mohou nositelé projektů
rovněž začleňovat do SP následující indikátory:
Indikátory výstupů
Indikátor

RCO 02 – Podniky podpořené
granty

Jednotka
měření

podniky

RCO 08 – Nominální hodnota
vybavení pro výzkum a inovace

euro

RCO 105 – Řešení pro skladování
elektřiny

MWh

RCO 113 – Počet obyvatel
zahrnutých do projektů v rámci
integrovaných opatření pro
sociálně-ekonomické začlenění
marginalizovaných komunit,
domácností s nízkými příjmy a
znevýhodněných skupin

osoby

RCO 57 – Kapacita kolejových
vozidel pro hromadnou veřejnou
dopravu šetrných k životnímu
prostředí

cestující

RCO 67 – Kapacita tříd v nových
nebo modernizovaných
vzdělávacích zařízeních

osoby

Poznámka

Počet podpořených podniků. Indikátor
se
netýká
podniků
sekundárně
podpořených nositelem projektu.
Celková
(pořizovací)
hodnota
podporovaného
výzkumného
a
inovačního zařízení. Zařízení pro výzkum
a vývoj zahrnuje veškeré přístroje,
nástroje a zařízení používané přímo k
provádění činností výzkumu a vývoje.
Nezahrnuje například chemické látky
nebo jiné spotřební materiály používané
k provádění experimentů nebo jiných
výzkumných činností.
Skladovací kapacita pro elektřinu
vytvořená
nebo
rozšířená
díky
poskytované podpoře.
Integrovaná
opatření
kombinují
investice do dvou nebo více z
následujících
oblastí
sociálního
začlenění: zaměstnanost, vzdělávání a
odborná příprava, bydlení, zdravotní a
sociální péče.
Ekologická vozidla zahrnují hromadnou
dopravu s nízkými emisemi uhlíku nebo
nulovými emisemi (autobusy, trolejbusy,
tramvaje, metro atd.). Navzdory názvu
indikátoru se tak skutečně nejedná
pouze o kolejová vozidla.
Kapacita učebny z hlediska maximálního
počtu žáků / studentů, kteří mohou být
zapsáni a využívat vzdělávací zařízení.
Kapacita učebny by měla být počítána v
souladu s vnitrostátními právními
předpisy, ale neměla by zahrnovat
učitele, rodiče, pomocný personál nebo
jiné osoby, které mohou zařízení také
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Indikátor

RCO 76 – Integrované projekty
územního rozvoje

Jednotka
měření

projekty

Poznámka

používat. Lze nově vybudovat nebo
modernizovat vzdělávací zařízení, jako
jsou školy a univerzity. Modernizace
nezahrnuje energetickou inovaci ani
údržbu a opravy.
Projekt je považován za integrovaný sám
o sobě, pokud splňuje alespoň jednu z
následujících podmínek: a) projekt
zahrnuje různé sektory (například
sociální, ekonomický a environmentální
sektor) Projekt integruje několik typů
zúčastněných stran (veřejné orgány,
soukromé subjekty, nevládní organizace)
b) projekt zahrnuje různá správní území
(např. obce) a c) projekt zahrnuje několik
typů zúčastněných stran (veřejné orgány,
soukromé
subjekty,
nevládní
organizace).

Indikátory výsledků
Indikátor

Jednotka
měření

RCR 71 – Počet uživatelů nových
nebo modernizovaných
vzdělávacích zařízení za rok

uživatelé/rok

EECR 04 – Účastníci zaměstnaní v
době ukončení své účasti, včetně
samostatně výdělečně činných

osoby

Poznámka
Roční počet jedinečně registrovaných
žáků/studentů
využívajících
podporovaná vzdělávací zařízení. U
dosažených hodnot by měl být výpočet
proveden ex post na základě počtu a
velikosti
skupin
žáků/studentů
využívajících zařízení alespoň jednou v
průběhu roku po ukončení intervence.
Výchozí hodnota ukazatele se týká počtu
uživatelů
podporovaného
zařízení
odhadovaného pro rok před zahájením
intervence, a pro nově budovaná zařízení
je nulová. Pojem „modernizovaná“ viz
RCO 67.
Původně nezaměstnaní nebo neaktivní
účastníci intervence z OPST, kteří jsou po
ukončení účasti v projektu zaměstnaní
nebo OSVČ. „Po ukončení své účasti“
znamená do doby čtyř týdnů od data
ukončení účasti na projektu. Postavení
na trhu práce je zjišťováno po ukončení
účasti na projektu.
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