
 

 

 

 

Výzva 02_16_015 ESF pro VŠ a Výzva 02_16_016 ERDF pro VŠ 

Nejčastěji kladené dotazy č. 3 

 

1) Co se konkrétně myslí pořízenými databázemi elektronických informačních zdrojů 

(databáze EIZ)? 

Dotaz se týká výstupového indikátoru 3 06 00 Pořízené informační zdroje. Jedná 

se o elektronicky dostupné informační zdroje pro vzdělávání, k nimž komerční subjekty 

(tj. vydavatelé, přímí producenti, zprostředkovatelé, apod.) poskytují obvykle za úplatu přístup 

(téměř výhradně po síti). Jde o zdroje plnotextové nebo abstraktové; oborové (včetně např. 

i audiovizuálních pro umělecké obory; strukturních nebo reakčních pro chemické obory; 

faktografických pro ekonomii, apod.); bibliografické či citační databáze (včetně analytických 

nástrojů pro práci nad citačními databázemi); elektronické časopisy a jejich kolekce, 

elektronické knihy nebo referenční díla, slovníky, apod. Zjednodušeně se jedná o soubory dat, 

jejichž primární funkcí je jejich strukturované umístění na elektronicky dosažitelném místě.  

Vedle licencovaných databází EIZ  existují i neplacené nebo volně přístupné databáze EIZ 

(např. zdroje přístupné v rámci Open Access, na základě licencí Creative Commons nebo jinak 

elektronicky dostupné).  

 

2) Jaký typ výstupů je vykazován v indikátoru Pořízené informační zdroje? 

Ve výstupovém indikátoru 3 06 00 je započítáno např. pořízení licencí/přístupů do aktuálně 

nevyužívané databáze EIZ, vytvoření nové databáze EIZ/souboru dat institucí příjemce, 

nebo zakoupení databáze EIZ vysokou školou. 

 

3) Co se rozumí centrálním přístupem k informačním zdrojům (vyloučená aktivita ERDF 

projektu)? 

Centrálním přístupem k informačnímu zdroji je míněno pořízení (zakoupení) přístupu či licence 

pro elektronický informační zdroj, který je současně předmětem nákupu přístupů 

k elektronickým informačním zdrojům v rámci výzvy Strategické řízení VaVaI na národní 

úrovni I. Za centrální přístup k elektronickému informačnímu zdroji není považováno pořízení 

přístupů k dalším elektronickým informačním zdrojům, odlišných od zdrojů řešených 

systémovým projektem PO 1. 

 

4) Co je vykazováno v indikátoru 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů? 

V indikátoru jsou vykazovány všechny pořízené informační systémy. Tyto systémy nejsou 

zpřístupněnými soubory dat (indikátor Pořízené informační zdroje), ale obsahují ve své 

minimální podobě alespoň několik softwarových nástrojů (programů) pro jejich zpracování, 

integrovaných do jednoho celku. Informační systém neslouží pro jednoho uživatele, na rozdíl 

od softwarové aplikace, ale obvykle se jedná o nástroj používaný celou institucí či její 

relevantní částí. Informační systémy v sobě mohou zahrnovat i samotná data/databáze. Pro 

odlišení od indikátoru 3 06 00 je důležitá otázka účelu. V případě indikátoru 3 06 00 je účelem 

přístup k datům / jejich souboru, v případě indikátoru 3 05 00 je účelem umožnění systémové 

práce s daty. 

Příklad: Pořízení účetního systému nebo vytvoření systému pro správu projektů podávaných 

vysokou školou budou započítány do indikátoru 3 05 00. Zpřístupnění databáze článků 

odborného entomologického časopisu pro studenty studijního programu mikrobiologie bude 

započítáno do indikátoru 3 06 00. 

 

 



 

 

 

 

5) Jak se správně vykazuje trojice indikátorů 5 29 02, 5 29 00 a 5 29 10? 

Nejlépe odpověď demonstrujeme na příkladu: žadatel má v současnosti 100 akreditovaných 

studijních programů a 50 z nich obsahuje předměty vyučované v cizím jazyce. Do žádosti o 

podporu uvede u indikátoru 5 29 10 hodnotu 50 %. V průběhu prvního monitorovacího období 

příjemce nově zavede do dvou programů předměty v cizím jazyce, ovšem nijak nezmění počet 

studijních programů celkem. Do ZoR tedy vykáže 5 29 02 = 2, 5 29 00 = 100, avšak v indikátoru 

5 29 10 se vykazuje hodnota vycházející z podílu tvořeného číslem 52 (50 původních + 2 nové) 

k celkovému počtu programů (nezměněná hodnota 100), tj. 5 29 10 = 52 %. 

 

6) Vztahuje se příloha Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů EFRR pouze 

k indikátoru 3 05 00 Počet pořízených informačních systémů?  V příloze v systému IS KP 

14+ je uveden indikátor 2 40 00 (Počet nově vybudovaných, rozšířených či 

modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence). 

V příloze v systému IS KP 14 + je uveden pouze příklad indikátoru k vyplnění. Přílohu je možné 

editovat a vyplnit požadovaný indikátor dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, 

a to indikátor 3 05 00. 

 
 


