Tabulka - Indikátory hodnocení excelence Sektorové rady
Indikátor

1.

Akční
potenciál SR

2. Výstupy SR

3.

Sektorové
dohody

specifikace
indikátorů

popis indikátoru

optimální výše
indikátoru

měřená
hodnota

váha
indikátoru
(max. bodů)

přístup k
bodování

počet osob

5

% splnění

rozsah pracovních
skupin (PS)

počet členů PS na 1 SR

počet povolání příp. PK
plánovaných pro daný
rok (čeho je víc) x 3
(členové PS mimo
vedoucího PS)

složení pracovních
skupin (PS)

vyváženost PS - zastoupení dané
oblasti z hlediska typu a velikosti
subjektů

vyhodnocení tabulky PS
dle kategorií

vyváženost
složení PS

10

% splnění

rozsah komunikační
sítě SR

počet dalších expertů
komunikujících se SR stvrzovatelé

počet PK x 3

počet osob

10

% splnění

plnění minimálního
rozsahu prací za 1
rok

25 výstupů SR za rok (nové nebo
revize JP či PK v libovolném
poměru)

25 JP nebo PK

počet výstupů

12

% splnění

plnění
harmonogramu
prací SR - NSP

plnění úkolů stanovených
harmonogramem SR na příslušný
rok - NSP

roční plán

počet JP

6

% splnění

plnění
harmonogramu
prací SR - NSK

plnění úkolů stanovených
harmonogramem SR na příslušný
rok - NSK

roční plán

počet PK

6

% splnění

realizace
krátkodobých
aktivit

realizace krátkodobých aktivit
včetně výstupů dle akčního plánu

plnění
plánovaných
krátkodobých
opatření

3

ano/ne
(0-3 body)

udržitelnost
realizace SD

zpráva o úrovni realizace včetně
doporučení pro následné zajištění
středně a dlouhodobých opatření

kvalita vytvořené
zprávy

3

ano/ne
(0-3 body)

1

Indikátor

4.

Využívání
NSK v praxi

Propagace
sítě SR a
5.
jejich
výstupů

optimální výše
indikátoru

měřená
hodnota

váha
indikátoru
(max. bodů)

přístup k
bodování

počet Aos na každou PK (min. 2
AOs pro 1PK publikovanou min. 3
měsíce)

min. 2 Aos/1 PK
publikovanou min. 3
měsíce

počet
autorizovaných
osob

10

% splnění

počet
zrealizovaných
zkoušek

realizované zkoušky za
vyhodnocovaný rok, počet zkoušek
k 1 PK publikované min. 3 měsíce

min. 10 zkoušek/1 PK
publikovanou min. 3
měsíce

počet
realizovaných
zkoušek

10

% splnění

využívání NSK v
podnikové praxi

počet firem využívajících NSK v
personální praxi

20

počet firem

8

% splnění

publikační činnost

články, příspěvky, apod. o práci SR

15

počet/rok

7

% splnění

prezentování
(vystoupení na
seminářích,
setkáních
odborníků,
publikační
činnost,…)

počet akcí - veřejných vystoupení
o práci SR

15

počet/rok

7

% splnění

příspěvky na web
NSP

počet příspěvků vložených na web
NSP

5

počet/rok

3

% splnění

specifikace
indikátorů

popis indikátoru

zajištění pokrytí PK
autorizovanými
osobami

Celkem maximální počet bodů

100

2

