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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách 

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

Prioritní osa: PO 2 
Investiční priorita: IP 1 
Specifický cíl: SC 3 

Výstupové indikátory 

Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

6 00 00 Celkový 
počet 
účastníků 

Osoby Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 40 01 snížený o opakovanou podporu – tj. každá 
konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Ke každé zde vykázané 
osobě se vykazují také indikátory dle annexu č. 1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka. 

Výše bagatelní podpory je 40 hodin.  

Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy 

5 40 01 Počet 
podpořených 
pracovníků 
VŠ 

Osoby Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění 

Týká se pracovníků VŠ, kteří zvýšili v rámci projektu své kompetence/dovednosti v souladu 
s podmínkami aktivity č. 2 výzvy. 

Indikátor je povinně svázaný s 6 00 00 a s 5 21 13. Projekt musí být koncipován tak, aby 
vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu dosahovaly minimální hranice bagatelní 
podpory (40 hodin). 

Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy. 

5 21 03 Počet 
podpořených 
produktů CŽV 

Produkty Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění 

Počtem produktů se nerozumí počet jednotlivých kusů, nýbrž počet druhů nebo souborů 
produktů. Identické produkty, které slouží pro více vytvořených programů CŽV se započítávají 
pouze jednou. 

Započítány jsou pouze produkty vzniklé (případně pořízené) jako jedinečná nebo specifická 
součást materiálního zabezpečení nově vytvořených programů CŽV v souladu s podmínkami 
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aktivity č. 3 výzvy. Jedná se o vzdělávací pomůcky a materiály (např. výukové modely, učební 
texty apod.), speciální vzdělávací pomůcky pro účastníky programů CŽV se specifickými 
potřebami, sylaby předmětů, přístroje, softwarové vybavení vzniklé specificky pro potřeby 
konkrétního programu CŽV (např. oborově zaměřený software sloužící k výuce účastníků CŽV). 

Indikátor je povinně svázán s 5 21 13.  

Indikátor je naplňován aktivitou č. 3 výzvy. 
 

Výsledkové indikátory 

Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

5 21 13 Počet nově 
vytvořených 
programů 
CŽV 

Programy Povinný 
k výběru, 
povinný 
k naplnění 

Započítány jsou pouze programy CŽV, které vedly ke zvýšení kompetencí/dovedností 
minimálně jednoho zaměstnance vysoké školy, který se aktivně podílel na tvorbě programu 
CŽV a zároveň si zvýšil své kompetence/dovednosti v souladu s podmínkami aktivity č. 2 výzvy. 

Indikátor povinně navazuje na výstupové indikátory 5 40 01 a 5 21 03. 

 

Definice indikátorů OP VVV jsou zveřejněny na webu MŠMT https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1017625.htm. 

 

Na výstupový indikátor 5 40 01 Počet podpořených pracovníků VŠ je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 21 13 Počet nově vytvořených programů CŽV. 
Současně je s indikátorem 5 40 01 nutno vykazovat i indikátor 6 00 00. 

Na výstupový indikátor 5 21 03 Počet podpořených produktů CŽV je povinně navázaný výsledkový indikátor 5 21 13 Počet nově vytvořených programů CŽV. 

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1017625.htm

