Příloha č. 1 Indikátory výzvy Teaming II
k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 1
Investiční priorita: IP 1
Specifický cíl: SC 1
Výstupové indikátory

Kód

Indikátor

Měrná
jednotka

Atributy

2 40 00 Počet nově vybudovaných,
rozšířených či modernizovaných
výzkumných infrastruktur a
center excelence

infrastruktury

Povinný k výběru,
povinný k naplnění

4 66 01 Rozšířené, zrekonstruované
nebo nově vybudované kapacity
bez záboru zemědělského
půdního fondu

m2 užitné
plochy

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Specifikace k výzvě
Nelze budovat nová výzkumná centra mimo území Hl. města
Prahy.
Žadatel je povinen specifikovat tento indikátor v příloze
k žádosti o podporu / ZoR projektu – Přehled klíčových
výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR.
Tento indikátor je povinný k výběru v případě
žadatele/příjemce
plánujícího
aktivity
typu
stavba,
dobudování, rozšíření, rekonstrukce.
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Výsledkové indikátory

Kód

Indikátor

Měrná
jednotka

Atributy

Specifikace k výzvě

2 03 12 Počet
účastí
podpořených účasti
výzkumných týmů realizovaných
v
programech
mezinárodní
spolupráce
2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy publikace
dokumentů)
vytvořené
podpořenými subjekty

Povinný k výběru, povinný
k naplnění

2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy publikace
dokumentů) se zahraničním
spoluautorstvím
vytvořené
podpořenými subjekty

Nepovinný k výběru,
nepovinný k naplnění

Dnem schválení projektu v OP VVV je pro tuto výzvu a tento
indikátor chápáno úspěšné naplnění 1. kola kritérií formálních
náležitostí a kritérií přijatelnosti a postoupení žádosti o
podporu do 1. kola věcného hodnocení v OP VVV.
Započítány budou publikace vydané nejdříve po dni schválení
projektu a současně po zahájení fyzické realizace projektu.
Schválení projektu je den, kdy byl projekt schválen NM ŘO
OP VVV jako doporučený projekt k financování.
Započítány budou publikace vydané nejdříve po dni schválení
projektu a současně po zahájení fyzické realizace projektu.
Schválení projektu je den, kdy byl projekt schválen NM ŘO
OP VVV jako doporučený projekt k financování.

Nepovinný k výběru,
nepovinný k naplnění

Definice indikátorů OP VVV jsou zveřejněny na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv.
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