
 

 

Metodický výklad k dokladování indikátorů publikací v OP VVV – tj. 2 02 11, 2 02 13 a 2 02 16 

ŘO OP VVV (dále jen „ŘO“) vydává metodický výklad ke způsobu dokladování indikátorů 2 02 11 - 

Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty, 2 02 13 - Odborné 

publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků vytvořené 

podpořenými subjekty a 2 02 16 - Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním 

spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty (dále jen „indikátory 2 02 11, 2 02 13 a 2 02 16“). 

Tento výklad je platný pro projekty všech výzev OP VVV, ve kterých jsou tyto indikátory využity. 

Základní definice indikátorů jsou dány Národním číselníkem indikátorů (viz 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/indikatorova-soustava-dle-narodniho-ciselniku-indikatoru-

nci) a dále případně specifikovány přílohou č. 1 příslušných výzev. Způsob monitorování 

a dokladování je pak uveden v kapitole 11 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část 

jednotlivých výzev. 

Z hlediska prokazování je vždy zásadní prokázat vazbu dané publikace na realizovaný projekt. Tato 

vazba musí být prokázána shodou věcného zaměření publikace se zaměřením projektu a zároveň 

prostřednictvím prokázání zapojení členů odborného týmu projektu (v odůvodněných případech je 

možné prokázání vazby prostřednictvím využití infrastruktury, která byla financována/podpořena 

z projektu).   

Výše uvedené je možné prokázat následujícím způsobem:  

Tam, kde to situace dovoluje, je vhodné, aby byla u publikace vždy uvedena profesní afiliace 

k podpořenému subjektu, přičemž není vyloučena zdvojená (event. násobná) afiliace. V případě 

dedikace se postupuje obdobně, tj. pokud to situace dovoluje, je vhodné, aby byl uveden název 

projektu, jeho číslo a informace o zdroji financování z ESIF. Závazně předepsaný vzor 

dedikace/afiliace není, následující příklad je pouze jedna z možností, jak dedikaci formulovat.  

Například: Tato práce vznikla za podpory projektu XY reg.  č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000XXX 

financovaného z EFRR/ESF. The work was supported from ERDF/ESF "project name" (No. 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000XXX). 

ŘO dále uvádí, že pojmem „dedikace k projektu OP VVV“ je v prostředí OP VVV myšleno prokázání 

vazby publikace na projekt, a to tak, aby byly naplněny výše uvedené požadavky. 

Při vykazování indikátoru ŘO doporučuje využít vzor soupisky uvedený na: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav.  

Tento vzor obsahuje požadované pole ze strany ŘO pro doložení indikátorů „Odborné publikace“.  
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V případě, že stejná publikace bude vykázána více projekty schválenými v OP VVV, bude započítána 

poměrnou částí každému podpořenému příjemci, např. podle převažujícího počtu tvůrců výsledku, 

případně většího počtu kapitol, apod. Je proto nutné, aby v případě vykazování společně dosaženého 

výsledku dané instituce podpořené v OP VVV vykázaly vždy pouze poměrnou část výsledku, a to na 

základě vzájemné dohody.  

Pokud prokázání výše uvedeným způsobem není možné, musí příjemce/partner být schopen vazbu 

indikátorů 2 02 11, 2 02 13 a 2 02 16 na realizovaný projekt prokázat jiným odpovídajícím 

a ověřitelným způsobem. 

 

 

 


