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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I 
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů systémových do Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání 
 

Prioritní osa: 1 

Investiční priorita: IP1 

Specifický cíl: SC4 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace k výzvě 

V
ý

s
tu

p
 

21501 

Počet nově vytvořených 
produktů strategického 
řízení VaVaI 

produkt Povinný k výběru, 
povinný k naplnění 

Pro tuto výzvu s ohledem na podporované aktivity se jedná 
o produkty: národní systém pro nákup licencí k využívání 
nákladných elektronických informačních zdrojů pro VaVaI 
a systém řízení implementace Národní RIS3 strategie na 
národní úrovni.  
Žadatel/příjemce je povinen specifikovat tento indikátor 
v příloze k žádosti o podporu projektu/ZoR projektu – 
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
IPs VaV.  

52301 

Počet zapojených 
organizací uživatelů EIZ 

organizace Povinně volitelný 
k výběru, nepovinný 
k naplnění 

Indikátor je relevantní pro aktivitu Vytvoření a 
implementace systému centralizovaného zpřístupňování 
informačních zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV).  
Jedná se o organizace, které zpřístupňují EIZ cílové 
skupině, tj. studentům VŠ, výzkumným pracovníkům.  

21506 

Počet vzniklých 
dokumentů pro řízení 
Národní RIS3 

dokument Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění  

Indikátor je relevantní pro aktivitu Podpora řízení 
implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni.  
Bude započítána aktualizace Národní RIS3 strategie 
s frekvencí jednou za dva roky a každoroční zpracování 
Implementačního plánu.  
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21507 

Počet jednání 
Národních inovačních 
platforem 

jednání Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor je relevantní pro aktivitu Podpora řízení 
implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni. 
Budou započítána jednání Národních inovačních platforem 
(NIP). Počet tematických platforem se může vyvíjet v čase 
na základě podnětů a potřeb řízení EDP. NIP se v souladu 
s textem Národní RIS3 strategie schází dle potřeby, 
minimálně však dvakrát ročně.   

21508 

Počet jednání řídicího 
výboru RIS3 

jednání Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor je relevantní pro aktivitu Podpora řízení 
implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni. 
Řídicí výbor se v souladu s textem Národní RIS3 strategie 
schází dle potřeby, zpravidla cca čtyřikrát ročně.  

21509 

Počet 
seminářů/workshopů 
v oblasti řízení RIS3 
strategie  

aktivity  Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor je relevantní pro aktivitu Podpora řízení 
implementace Národní RIS3 strategie na národní úrovni.  
Budou započítány semináře/workshopy pro zástupce 
krajských struktur pro řízení RIS3 strategie a pro realizační 
tým projektu IPS VaV, a to v tématech relevantních pro 
řízení RIS3 strategie.  
Semináře/workshopy se budou konat dle potřeby, 
minimálně však třikrát ročně.  
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21510 

Implementované nové 
produkty strategického 
řízení VaVaI 

produkt  Povinný k výběru, 
povinný k naplnění  

Pro tuto výzvu s ohledem na podporované aktivity se jedná 
o produkty: národní systém pro nákup licencí k využívání 
nákladných elektronických informačních zdrojů pro VaVaI 
a systém řízení implementace Národní RIS3 strategie na 
národní úrovni.  

 

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