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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Výzkumné infrastruktury 
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Prioritní osa: 1 

Investiční priorita: IP1 

Specifický cíl: SC1 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace k výzvě 

 

V
ý

s
tu

p
 

 

CO 24 

Počet nových 
výzkumných pracovníků 
v podporovaných 
subjektech  

FTE Povinný k výběru 
 

Novým pracovníkem je definován pracovník, se kterým 
byla uzavřena smlouva nejdříve po datu zahájení projektu. 

2 04 02 

Počet nových 
výzkumných pracovníků 
v podporovaných 
subjektech – ženy  

FTE Povinný k výběru, 
povinně svázaný 
s CO24 

Novým pracovníkem je definován pracovník, se kterým 
byla uzavřena smlouva nejdříve po datu zahájení projektu. 

CO 25 

Počet výzkumných 
pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných 
výzkumných 
infrastrukturách  

FTE Povinný k výběru, 
povinný k naplnění 
 

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách, v rámci 
projektu z OP VVV. Nejedná se o provozní tým výzkumné 
infrastruktury. 

2 05 02 

Počet výzkumníků, kteří 
pracují v 
modernizovaných 
výzkumných 
infrastrukturách - ženy  

FTE Povinný k výběru, 
povinně svázaný 
s CO25 

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách,  
v rámci projektu z OP VVV. Nejedná se o provozní tým 
výzkumné infrastruktury. 
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2 40 00 

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

infrastruktury Povinný k výběru, 
povinný k naplnění 

V této výzvě je tento indikátor relevantní jen pro výzkumnou 
infrastrukturu.   
 
Žadatel/příjemce je povinen specifikovat tento indikátor  
v příloze k žádosti o podporu projektu/ZoR – Přehled 
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR. 

 
4 66 01 

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

m2 užitné 
plochy 
 

Povinný k výběru, 
povinný k naplnění, 
povinně svázaný 
s CO25 

Environmentální indikátor 

V
ý

s
le

d
e

k
 

2 03 12 
 
 
 
 
 
 
 

Počet účastí 
podpořených 
výzkumných týmů 
realizovaných v 
programech 
mezinárodní spolupráce 

účasti Povinný k výběru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programy mezinárodní spolupráce se rozumí prostředky, 
které žadatel získá v mezinárodních veřejných soutěžích, 
zejména v rámcovém programu EU pro výzkum a inovace 
Horizont 2020 (2014 – 2020), včetně jeho dílčích 
implementačních nástrojů (Společné technologické 
iniciativy, EUROSTARS apod.) a programu Evropského 
společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou 
přípravu (2014 – 2018) výlučně z mezinárodních zdrojů. 

2 02 11 

Odborné publikace 
(vybrané typy 
dokumentů) vytvořené 
podpořenými subjekty 

publikace Povinný k výběru, 
povinný k naplnění 
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2 02 16 

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

publikace Povinný k výběru, 
povinný k naplnění 

 

 

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