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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Rozvoj kapacit pro VaV  

k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Prioritní osa: 2 

Investiční priorita: IP 1 

Specifický cíl: SC 5 

 

Typ 
Kód 

(NČI) 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace k výzvě 

 

V
ýs

tu
p

 

 

6 00 00 

Celkový počet účastníků  Osoby Povinně 
k výběru, 
povinně 
k naplnění  

Počet osob vykazovaný v indikátorech 2 08 03 a 2 08 00 snížený o opakovanou 
podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze 
jednou. Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle přílohy č. 1 
nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka. 

Účastník se započítá ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní podpory. 

2 08 00 

Počet podpořených 
výzkumných a 
akademických 
pracovníků  

Osoby Nepovinně 
k výběru, 
povinně 
k naplnění, 
svázaný 
s 6 00 00 
a s 2 08 10 

Počet podpořených výzkumných pracovníků, kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili své 
znalosti v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, ochrany práv 
duševního vlastnictví, apod.). 

Do indikátoru se započítávají zaměstnanci výzkumné organizace (případně  
i zaměstnanci partnera v oblasti, kde je partnerství povoleno). 

Výzkumným pracovníkem je chápán takový pracovník, který vytváří nové či rozšiřuje 
stávající znalosti. Řídí a/nebo provádí činnosti, které zahrnují koncepci nebo tvorbu 
nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů, aplikuje vědecké koncepty  
a teorie. Jedná se převážně o zaměstnance, který je podle klasifikace zaměstnání 
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(CZ-ISCO) zařazen do hlavní třídy 2 (Specialisté). Mezi výzkumné pracovníky patří  
i studenti Ph.D. (doktorandi), pokud jsou zaměstnanci sledované organizace 
a zabývají se VaV činností. 

Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na sebe nenavazujících 
podpor.  

V případě aktivit ve výzvě budou započítány pouze ty osoby, které absolvovaly 
kurz/školení úspěšně. Úspěšné absolvování je vždy definováno jednotlivým 
poskytovatelem kurzu/školení, včetně informace, zda je případně nutné  
pro úspěšné absolvování složit závěrečný test. Náklady na kurz/školení jsou 
způsobilé pouze v případě, že byl kurz/školení absolvován úspěšně. 

2 08 03 

Počet podpořených 
administrativních a 
technických pracovníků 
ve VaV  

Osoby Povinně 
k výběru, 
povinně 
k naplnění, 
svázaný 
s 6 00 00 
a s 2 08 10 

Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV, kteří zvýšili, 
prohloubili či rozšířili své znalosti v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové 
podpory, ochrany práv duševního vlastnictví, apod.). 

Do indikátoru se započítávají zaměstnanci výzkumné organizace (případně  
i zaměstnanci partnera v oblasti, kde je partnerství povoleno). 

V případě aktivit ve výzvě budou započítány pouze ty osoby, které absolvovaly 
kurz/školení úspěšně. Úspěšné absolvování je vždy definováno jednotlivým 
poskytovatelem kurzu/školení, včetně informace, zda je případně nutné  
pro úspěšné absolvování složit závěrečný test. Náklady na kurz/školení jsou 
způsobilé pouze v případě, že byl kurz/školení absolvován úspěšně. 

2 15 02 

Počet nových produktů 
modernizujících systémy 
strategického řízení 
ve výzkumných 
organizacích 

Produkty Povinně 
k výběru, 
povinně 
k naplnění, 
svázaný 
s 2 08 11 

Produktem modernizujícím systém strategického řízení ve výzkumné organizaci se 
rozumí manažerské informační systémy, vnitřní předpisy výzkumných organizací 
včetně motivačního rámce pro výzkumné pracovníky, systém juniorských 
grantových projektů, strategie spolupráce s aplikační sférou, strategie 
internacionalizace výzkumných aktivit, strategie či systémy otevřeného přístupu  
k výsledkům a vědeckým informacím, strategie řízení lidských zdrojů a kariérního 
rozvoje ve výzkumných organizacích či akce popularizující výzkumnou organizaci  
a výsledky jejího výzkumu na národní či mezinárodní úrovni. 

V příloze žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF je třeba uvést klíčové výstupy indikátoru.  
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Jednotlivé směrnice, apod. je nutné sdružovat a započítávat do věcných logických 
celků, jež budou popsány v Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátoru 
projektu ESF.   

Pro započítání je nutné, aby daný produkt byl institucí schválen a implementován, 
aby mohl být započítán. 

 5 10 17 

Počet uspořádaných 
jednorázových akcí 

Akce Povinně 
k výběru, 
povinně 
k naplnění 

Jedná se o akce v oblasti strategického řízení výzkumné organizace. Akce musí být 
organizována příjemcem, přičemž obsahem bude seznámení zaměstnanců 
výzkumné organizace s novými či inovovanými strategiemi implementovanými 
v rámci projektu a/nebo další jednorázové informační/osvětové akce pořádané 
příjemcem vztahující se k aktivitám projektu. Účast na těchto jednorázových 
školeních/informačních akcích nebude započítávána do indikátorů Počet 
podpořených výzkumných a akademických pracovníků (2 08 00) a Počet 
podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV (2 08 03),  
ze kterých je napočítáván indikátor Celkový počet účastníků (6 00 00). 
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2 08 10 

Počet organizací, jejichž 
pracovníci zvýšili svou 
kvalifikaci ve VaV, jeho 
řízení a oblastech 
souvisejících 

Organizace  Povinně 
k výběru, 
povinně 
k naplnění 

Do tohoto indikátoru se započítají příjemci případně i partneři dle definice 
indikátoru v této výzvě.  

 

2 08 11 

Počet výzkumných 
organizací s 
modernizovaným 
systémem strategického 
řízení 

Organizace Povinně 
k výběru, 
povinně 
k naplnění 

Modernizací systémů strategického řízení výzkumných organizací se rozumí 
vytváření či rozvoj manažerských informačních systémů, vnitřních předpisů 
výzkumných organizací včetně motivačního rámce pro výzkumné pracovníky, 
systémů juniorských grantových projektů, strategií internacionalizace výzkumných 
aktivit, strategií či systémů otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým 
informacím, strategií řízení lidských zdrojů a kariérního rozvoje ve výzkumných 
organizacích či vytváření a implementace strategií popularizace na úrovni 
výzkumných organizací, ke které došlo díky podpoře z OP VVV. 

 

Zde uvedené specifikace navazují na platné definice indikátorů, které jsou zveřejněny na webu MŠMT. 

Minimálně 30 % cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 musí být vykázáno v ZoR projektu předložené do 31. 12. 2018. 
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Na výstupové indikátory 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků a 2 08 03 Počet podpořených administrativních  

a technických pracovníků ve VaV je povinně navázaný výsledkový indikátor 2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho 

řízení a oblastech souvisejících. Současně s nimi je nutno vykazovat i indikátor 6 00 00. 

Na výstupový indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích je povinně navázaný 

výsledkový indikátor 2 08 11 Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení. 

Pro indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích je jako přílohu žádosti o podporu 

nutno přiložit specifikaci v „Přehledu klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF“.  

 

 


