Uživatelská příručka Tvorba Žádosti o změnu Integrované strategie
v MS2014+, verze 2, str. 15, kap. 1.3.8 Indikátory – upřesnění textu do příští
aktualizace (MMR–ORP, březen 2019)
Očíslované body označují věty ze stávajícího textu, jež je dále upřesněn:
1/ Při výběru obrazovky „Indikátory“ se v žádosti o změnu automaticky uloží všechny indikátory
navázané na jednotlivá opatření integrované strategie.
2/ Uživatel následně odstraní všechny indikátory, u kterých nedochází k žádné úpravě a ponechá
pouze indikátory, u kterých má v plánu žádat o změnu.
Upřesnění textu:
2/ Vykazování změny hodnot indikátorů v ŽoZ
Ve vazbě na vybrané opatření v horní části obrazovky (Opatření ITI/IPRÚ/CLLD) uživatel následně
ve střední části obrazovky (Měřitelné indikátory) odstraní všechny záznamy indikátorů v ŽoZ,
u kterých nedochází k žádné úpravě (pomocí tlačítka „Smazat záznam“) a ponechá zde pouze
záznamy indikátorů, u kterých bude žádat o změnu (změny provedené v dolní části obrazovky uloží
pomocí tlačítka „Uložit“).
Pokud je např. prováděna změna v programovém rámci OPZ, odstraní uživatel všechny záznamy
indikátorů vztahující se k ostatním programům a zároveň také všechny indikátory OPZ, na kterých
se nevykazuje změna hodnoty.
V případě potřeby přidání nového indikátoru, který dosud není na určité opatření navázán, využije
uživatel tlačítko „Nový záznam“.
3/ Indikátory není možné mazat. V případě, že uživatel již nechce sledovat některý indikátor, vynuluje
všechny hodnoty s ním spojené, včetně data.
Upřesnění textu:
3/ Ukončení sledování indikátoru na ISg
Záznamy indikátorů na integrované strategii není možné mazat. V případě, že uživatel již nechce
sledovat některý indikátor, provede následující úpravu hodnot:
- u indikátorů typu výsledek změní výchozí a cílovou hodnotu na nulu, ponechá datum výchozí
a cílové hodnoty beze změny, zaškrtne check-box „nesleduje se“ a vyplní „Odůvodnění“,
viz níže.
- u indikátorů typu výstup změní cílovou hodnotu na nulu, ponechá datum dosažení cílové
hodnoty beze změny, zaškrtne check-box „nesleduje se“ a vyplní „Odůvodnění“, viz níže
(výchozí hodnota (nula) a datum výchozí hodnoty jsou systémem generovány automaticky
a ze strany uživatele jsou tato pole needitovatelná).
Po schválení žádosti o změnu (ukončení sledování) nebudou tyto indikátory sledovány ve Zprávě
o plnění ISg. Ve strategii zůstávají záznamy stále zachovány s agregačním příznakem „N“ a záznamem
„ANO“ ve sloupci „Nesleduje se“.
V případě indikátorů, které přešly do režimu „Nesleduje se“, není možné přidat nový záznam téhož
indikátoru v ŽOZ přes tlačítko „Nový záznam“, je nutné nejprve zadat RIM požadavek na změnu
původního záznamu.
V případě zjištění potřeby opětovného sledování indikátoru bude indikátor znovu zaktivněn
na základě požadavku zadaného uživatelem prostřednictvím RIM podnětu v Service Desku MS2014+
(typ podnětu „Požadavek na úpravu dat/Konverzi“). Tento požadavek je nutné zadat před založením
ŽoZ. Po provedení databázové úpravy se v následně založené ŽoZ zobrazí záznam indikátoru
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s vynulovanými hodnotami, ale bez zaškrtnutého check-boxu „Nesleduje se“. Uživatel poté může
hodnoty upravit.
Prosím, dbejte tohoto pravidla z důvodu zamezení duplicit záznamů indikátorů.
4/ Do textového pole „Odůvodnění jakým způsobem byly hodnoty stanoveny“ uvede uživatel způsob
stanovení původní hodnoty (stejný jako v žádosti o podporu ISg) a také zdůvodnění, proč dochází
ke změně hodnoty, případně k ukončení sledování indikátoru. Tato položka je povinná a způsob
jejího vyplnění může být blíže upřesněn pokyny ze strany jednotlivých řídicích orgánů.
V případě dotazů se obracejte na pracovníky MMR–ORP, případně zasílejte své dotazy na adresu
clld@mmr.cz.
Ing. Alena Vavříková, Alena.Vavrikova@mmr.cz, tel. 224 864 616
Bc. Tomáš Časnocha, Tomas.Casnocha@mmr.cz, tel. 224 864 068

Obr. Obrazovka ŽoZ ISg „Indikátory“
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