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Příloha č. 1 Indikátory výzvy ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony 

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

Prioritní osa: PO 2 

Investiční priorita: IP 2 

Specifický cíl: SC 1 
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 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace k výzvě 

 

V
ý

s
tu

p
 

 3 06 00 
Pořízené informační 
zdroje 

Informační 
zdroje 

Povinně volitelný k 
výběru, 

povinný k naplnění 

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); 
soubory elektronických časopisů, elektronických knih nebo 
referenčních děl, slovníků, přístupů k mapovým serverům, 
do databází, softwarových atlasů apod. Jedná se 
o soubory dat, jejichž primární funkcí je jejich strukturované 
umístění na elektronicky dosažitelném místě.  

Za pořízené informační zdroje se také považují pořízené 
licence/přístupy do aktuálně nevyužívané databáze EIZ, 
vytvoření nové databáze EIZ / souboru dat institucí 
příjemce, nebo zakoupení databáze EIZ vysokou školou. 

Indikátor je naplňován aktivitou č. 4 výzvy, v případě její 
volby je povinný. 
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 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace k výzvě 

5 27 05 

Počet studentů, kteří 
využívají nově 
vybudovanou, 
rozšířenou či 
modernizovanou 
infrastrukturu, mimo 
infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

studenti 

Povinně volitelný k 
výběru, 

povinný k naplnění 

Za modernizovanou infrastrukturu se považuje mimo jiné 
i infrastruktura, která byla nově dovybavena přístrojovým 
a materiálovým vybavením pro výuku. 

Započítáni budou pouze studenti bakalářského 
a magisterského stupně studia. V rámci projektu se student 
započte pouze jednou, a to ve chvíli, kdy začne využívat 
nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu.  

Indikátor je naplňován aktivitami č. 2 a 3 výzvy, v případě 
jejich volby je povinný. 

4 66 01 

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

m2 užitné 
plochy 

 

Povinně volitelný k 
výběru,  

povinný k naplnění 

Indikátor je povinný k výběru v případě žadatele/příjemce 
plánujícího aktivity typu stavba, dobudování, rozšíření, 
rekonstrukce. 

Indikátor je naplňován aktivitami č. 2 a 3 výzvy. 

V
ý

s
le

d
e

k
 

5 18 20 
Podíl studentů se SP 
k celkovému počtu 
studentů na VŠ 

% 

Povinně volitelný k 
výběru,  

nepovinný k naplnění 

Podíl v tomto indikátoru bude vypočítán na základě počtu 
studentů se SP na VŠ, kteří jsou dotčeni projektem, vůči 
všem studentům na VŠ v bakalářském a magisterském 
stupni studia. 
 
Indikátor je povinně navázán na aktivitu č. 3 výzvy. 
V případě, že dojde v jiných aktivitách (tj. č. 2 a 4) 
k podpoře studentů se SP, je tento indikátor rovněž 
povinný. 
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 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace k výzvě 

5 27 20 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského studia, 
kteří využívají 
infrastrukturu, mimo 
infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 
na VŠ 

% 

Povinně volitelný k 
výběru, 

nepovinný k naplnění 

Způsob výpočtu je uveden v definici indikátorů OP VVV. 

V případě výběru indikátoru 5 27 05 je tento indikátor na 
něj povinně navázán. 

5 44 10 
Počet studentů 
užívajících pořízený 
software 

studenti 

Povinně volitelný k 
výběru, 
 
povinný k naplnění 

V rámci projektu se student započte pouze jednou, a to ve 
chvíli, kdy začne využívat pořízený software. 

Indikátor povinně navazuje na výstupový indikátor 3 06 00.  

 

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