Příloha C)

Monitorovací indikátory uvedené v rámci oblasti podpory 3.1 OP VaVpI
– Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví
Výzva 6.3 Podpora pre-seed aktivit
ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY
Název

Počet úspěšných
individuálních
aktivit v rámci preseed

Měrná
jednotka
počet

Definice / popis

Závaznost
monitorování

Jedná se o aktivity v rámci pre-seed, které úspěšně prošly fází Proof of Concept Závazný na úrovni
nebo fází Přípravy komercializace a u nichž byl vypracován a realizován způsob prioritní osy i projektu
ochrany duševního vlastnictví typu například smlouva s výzkumnou organizací,
smlouva s komerčním partnerem, licence, průmyslový vzor, patent.

132030
Míra naplnění
Proof of Concept
132050

1

%

Podíl aktivit projektu zaměřeného na pre-seed, u kterých bylo doporučeno Závazný na úrovni
pokračování nebo které dospěly minimálně na úroveň Proof of Concept projektu
vztažený k celkovému počtu aktivit, k nimž bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.

POVINNĚ VOLITELNÉ INDIKÁTORY
Název

Počet přihlášených
výsledků
aplikovaného
výzkumu (dle
metodiky RIV)

Měrná
jednotka

Definice / popis

počet

Realizace prototypu, funkčního vzorku, software, užitného/průmyslového vzoru,
poloprovozu, ověřené technologie, certifikované metodiky a postupy, patentová
přihláška, patent, licence - dle metodiky RIV.

Počet
komercializací
132020

počet

Jedná se o realizaci komercializace v rámci projektu pre-seed typu smluvní
výzkumná práce, prodej licence, založení startup společnosti, doložené
například jako smlouva s komerčním partnerem, memorandum of
understanding, letter of intent, licenční smlouva, dokumentace k založení startup
společnosti. Komercializace musí být výsledkem projektu, tedy nové smluvní
ujednání, vyplývající z činností projektu, ne prodloužení stávajících dohod.

Počet
individuálních

počet

Jedná se o aktivity v rámci pre-seed, které úspěšně prošly fází Proof of Concept,
nebo fází Přípravy komercializace a u nichž byl vypracován a realizován způsob

Závaznost
monitorování
Povinně volitelný

110505

2

Povinně volitelný

Povinně volitelný

ochrany duševního vlastnictví typu například smlouva s výzkumnou organizací,
smlouva s komerčním partnerem, licence, průmyslový vzor, patent.

aktivit
s dokončenou
ochranou
duševního
vlastnictví v rámci
pre-seed
132040
NEZÁVAZNÉ INDIKÁTORY
Název

Finanční
prostředky získané
mimo OP VaVpI
Vedlejší 4130

3

Měrná
jednotka
Kč

Definice / popis

Závaznost
monitorování

Finanční prostředky získané ve vazbě na aktivity projektu na pre-seed aktivity
z neveřejných zdrojů.

Nezávazný

