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Manažerské shrnutí 

 

Plnění reálných hodnot indikátorů výsledku a výstupu daných programovým dokumentem bylo 
k 16. 7. 2018 u více než poloviny nulové. Pouze 69 ze 156 indikátorů výsledku a výstupu napříč 
prioritními osami, ke kterým se projekty přímo zavazují, má nenulovou hodnotu. Dále existuje 
6 indikátorů, které nejsou doposud pokryty výzvami.  

 

U 41 ze 156 programových indikátorů je identifikováno riziko nenaplnění. Seznam daných indikátorů 
je v následující tabulce: 

Tabulka 1 Manažerské shrnutí – riziko nenaplnění cílových hodnot indikátorů 
PO/IP Indikátor 

výstupu/výsledku 
Indikátor 

PO1 Výstupu Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI (MRR) 

PO1 Výstupu Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi (MRR i VRR) 

PO1 Výstupu Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Celkový počet účastníků (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se 
zúčastnili stáže (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet podpořených produktů (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce 
(VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet podpořených produktů CŽV (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových projektových záměrů připravených za podpory SmartAkcelerátoru (VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (VRR) 

PO2 IP2 Výstupu Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem (VRR) 

PO2 IP2 Výstupu Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy (MRR i VRR) 

PO2 IP2 Výstupu Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet absolventů prvních ročníků nových studijních oborů zaměřených na praxi (VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských studijních oborů zaměřených na 
praxi (VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a asistenční podpory (VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet nově vytvořených kurzů CŽV (MRR i VRR) 
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PO/IP Indikátor 
výstupu/výsledku 

Indikátor 

PO2 IP1 Výsledku Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy hodnocení kvality (VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet absolventů prvních ročníků v nových či modernizovaných výzkumně zaměřených 
studijních programech akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení (VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích (VRR) 

PO3 IP2 Výstupu Počet podpořených produktů (MRR i VRR) 

PO3 IP1 Výsledku Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích (VRR) 

PO3 IP2 Výsledku Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost (MRR 
i VRR) 

PO4 Výstupu Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí 

PO4 Výstupu Počet vytvořených komunikačních nástrojů 

U 89 ze 156 programových indikátorů je identifikováno riziko přeplnění. Seznam daných indikátorů je 
v následující tabulce: 

Tabulka 2 Manažerské shrnutí – riziko přeplnění cílových hodnot indikátorů 
PO/IP Indikátor 

výstupu/výsledku 
Indikátor 

PO1 Výstupu Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (MRR i VRR) 

PO1 Výstupu Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných 
infrastrukturách (MRR i VRR) 

PO1 Výstupu Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur 
a center excellence (MRR i VRR) 

PO1 Výstupu Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy (MRR i VRR) 

PO1 Výstupu Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI (VRR) 

PO1 Výstupu Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť (MRR) 

PO1 Výstupu Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu pro výzkumně zaměřené studijní programy (MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Celkový počet účastníků (MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV (MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet podpořených osob zapojených do řízení a implementace politiky VaVaI (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce (MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nově vytvořených studijních programů vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ (MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových studijních oborů zaměřených na praxi (MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet studijních programů s alespoň jedním předmětem nově vyučovaným v cizím jazyce 
(MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet produktů poradenské a asistenční podpory (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet vytvořených produktů pro zkvalitnění strategického řízení a systému hodnocení 
vysokých škol (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových či modernizovaných výzkumně zaměřených studijních programů 
akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných 
organizacích (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových projektových záměrů připravených za podpory SmartAkcelerátoru (MRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výstupu Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených na praxi (MRR) 

PO2 IP2 Výstupu Pořízené informační zdroje (MRR) 
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PO/IP Indikátor 
výstupu/výsledku 

Indikátor 

PO2 IP2 Výstupu Počet pořízených informačních systémů (MRR i VRR) 

PO2 IP2 Výstupu Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem (MRR) 

PO2 IP1 Výsledku Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce (VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet absolventů prvních ročníků nových studijních oborů zaměřených na praxi (MRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských studijních oborů zaměřených na 
praxi (MRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a asistenční podpory (MRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy hodnocení kvality (MRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech 
souvisejících (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet výzkumných organizací s nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí nebo 
ze soukromého sektoru (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet výzkumných organizací s modernizovaným systémem strategického řízení (MRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet podpořených spoluprací (MRR i VRR) 

PO2 IP1 Výsledku Počet dětí, žáků a studentů Romů v podpořených organizacích (MRR) 

PO3 IP1 Výstupu Celkový počet účastníků (MRR i VRR) 

PO3 IP1 Výstupu Počet podpořených produktů (MRR i VRR) 

PO3 IP1 Výstupu Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR) 

PO3 IP2 Výstupu Celkový počet účastníků (MRR i VRR) 

PO3 IP2 Výstupu Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR) 

PO3 IP3 Výstupu Celkový počet účastníků (MRR i VRR) 

PO3 IP3 Výstupu Počet podpořených produktů (MRR i VRR) 

PO3 IP3 Výstupu Počet produktů v systémových projektech (MRR i VRR) 

PO3 IP1 Výsledku Počet organizací, ve kterých se zvýšila kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost (MRR 
i VRR) 

PO3 IP1 Výsledku Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti 
(MRR i VRR) 

PO3 IP1 Výsledku Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR) 

PO3 IP1 Výsledku Počet dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření v podpořených organizacích (MRR) 

PO3 IP1 Výsledku Počet dětí, žáků a studentů Romů, v podpořených organizacích (MRR) 

PO3 IP1 Výsledku Počet podpořených spoluprací (MRR i VRR) 

PO3 IP2 Výsledku Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti 
(MRR i VRR) 

PO3 IP2 Výsledku Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR) 

PO3 IP3 Výsledku Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí (MRR i VRR) 

PO3 IP3 Výsledku Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané (MRR i VRR) 

PO3 IP3 Výsledku Počet dětí a žáků Romů, začleněných do vzdělávání (MRR i VRR) 

PO4 Výstupu Počet jednání orgánů, pracovních či poradních skupin 

PO4 Výstupu Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit 
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Naplnění věcných indikátorů milníku 2018 na základě dat získaných ze systému MS2014+ k 16. 7. 
2018 je považováno za rizikové u těchto indikátorů: 

Tabulka 3 Manažerské shrnutí – riziko nenaplnění milníku 2018 
PO Indikátor 

PO1 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence 
(MRR i VRR) 

PO2 Celkový počet účastníků (MRR i VRR) 

Pořízené informační zdroje (VRR) 

Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo 
infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem (MRR i VRR) 

PO3 Celkový počet účastníků (VRR) 

PO1: Věcné indikátory PO1 mají k 16. 7. 2018 nulovou hodnotu. Z hlediska plnění hodnot indikátorů 
pro milník 31. 12. 2018 existuje riziko jejich nenaplnění, a to nejen potřebné 85% hranice, ale i 65% 
hranice milníku 2018, což by znamenalo vážné selhání OP VVV. Celková hodnota závazků ke konci 
programového období společně s cílovými hodnotami výzev indikují naopak riziko přeplnění 
indikátoru. Na základě vlastního šetření MŠMT a oslovení příjemců je však odhadováno naplnění 
všech indikátorů PO1 na více než 100 % milníku k 31. 12. 2018. V PO1 jsou pro MRR a VRR definovány 
vždy 2 milníkové ukazatele (1 věcný a 1 finanční), proto je nutné, aby pro splnění milníku každý 
ukazatel dosáhl alespoň 85% své milníkové hodnoty. 

PO2: Vzhledem k poměrně nízkým hodnotám celkové sumy závazků s předpokládaným datem 
ukončení projektů k 31. 12. 2018 existuje u všech věcných indikátorů (VRR i MRR) kromě indikátoru 
Pořízené informační zdroje (MRR) riziko nenaplnění hodnoty milníku 2018. Na základě výsledků 
dotazníkového šetření lze očekávat, že je dané riziko částečně mitigováno a je odhadováno, že ve 
věcných indikátorech - Pořízené informační zdroje (MRR a VRR), Počet studentů, kteří využívají nově 
vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastruktur pro výuku spojenou 
s výzkumem (MRR) - plnění k 31. 12. 2018 dosáhne minimálně 85 % milníkové hodnoty. Avšak věcné 
indikátory Celkový počet účastníků (VRR a MRR) a Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, 
rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastruktur pro výuku spojenou s výzkumem 
(VRR) k 31. 12. 2018 dle výsledků šetření nedosáhnou ani 75 % milníkové hodnoty.  Naopak pro cílové 
hodnoty ke konci programového období existuje riziko přeplnění pro všechny indikátory MRR 
(Celkový počet účastníků, Pořízené informační zdroje, Počet studentů, kteří využívají nově 
vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou 
s výzkumem). V PO2 jsou definovány milníky pro každý fond (ESF a ERDF) a každou kategorii regionů 
(VRR a MRR). Celkem 5 milníkových ukazatelů (3 věcné a 2 finanční, konkrétně pro ERDF část PO2 se 
jedná 2 věcné a 1 finanční ukazatel a pro ESF část PO2 se jedná 1 věcný a 1 finanční ukazatel). Pro 
splnění milníku je nutné, aby v případě 2 milníkových ukazatelů (tzn. ESF část PO2) 2 ukazatelé 
každého fondu dosáhly alespoň 85% a v případě 3 milníkových ukazatelů (tzn. ERDF část PO2) 2 
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ukazatelé každého fondu dosáhly alespoň 85% a 1 ukazatel alespoň 75% své milníkové hodnoty. 
Pokud by 2 ukazatelé každého fondu nedosahovaly alespoň 65% své milníkové hodnoty, jednalo by 
se o vážné selhání OP VVV.1 

PO3: Všechny indikátory mají k 16. 7. 2018 dosažené hodnoty. U indikátoru Celkový počet účastníků 
(VRR) je identifikováno riziko nenaplnění 85 % hodnoty milníku. Na základě vlastního šetření MŠMT 
a oslovení příjemců je nicméně odhadováno naplnění na 99 % milníku k 31. 12. 2018. 

 

K 30. 6. 2018 bylo zazávazkováno celkem 58 871 mil. Kč, což představuje 65,8 % celkové alokace 
OP VVV. Podíl proplacených prostředků k celkové alokaci pak činí 27 % a neodpovídá tak časovému 
pokroku realizace programu (aktuálně polovina čtvrtého roku realizace programu). Současně je 
poměrně nízký i podíl proplacených prostředků vůči zazávazkovaným prostředkům, a to zejména 
v PO2. Finanční objem vyhlášených výzev tvoří téměř 83 % alokace OP (67 % alokace ESF a 94,3 % 
alokace ERDF). Detailní přehled je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 4 Finanční plnění dle fondů 

Prioritní osa Fond 
Podíl alokace výzev 
k Alokaci OP VVV 

Podíl objemu zazávazkovaných 
prostředků k Alokaci OP VVV 

Podíl objemu proplacených 
prostředků k Alokaci OP VVV 

PO1 ERDF 96,27 % 79,91 % 29,59 % 

PO2 
ERDF 91,40 % 86,81 % 30,17 % 

ESF 69,69 % 54,24 % 18,91 % 

PO3 ESF 68,62 % 45,15 % 25,35 % 

PO4 ERDF 86,93 % 56,34 % 29,15 % 

Celkem 

ERDF 94,31 % 80,38% 29,73 % 

ESF 68,93 % 47,78 % 23,49 % 

ERDF+ESF 82,96 % 65,80 % 26,94 % 

V PO1 lze predikovat naplnění finančního indikátoru milníku s dostatečnou rezervou pouze v případě 
MRR, a to již při zahrnutí predikovaných ŽoP za 3. čtvrtletí 2018. V případě VRR je dostatečná rezerva 
až při zahrnutí plateb do 4. Q. 

V PO2 lze predikovat naplnění v úrovni 85 % pouze v případě zahrnutí plateb do 4. Q. u ERDF v MRR 
a ESF v MRR. V ostatních dvou případech (ERDF v MRR a ESF ve VRR) není dosaženo hranice 85 % 
finančních indikátorů milníků ani při zahrnutí plateb do 4. Q. Základním předpokladem pro splnění 
alespoň 85% úrovně pro ERDF je intenzivní a efektivní čerpání prostředků v průběhu 3. Q. 2018 
                                                             

 

1 K 13. 8. 2018 bylo vydáno rozhodnutí EK k pozměňovací verzi OP VVV (datum nabytí účinnosti pozměňujícího rozhodnutí členského státu 
3. 5. 2018), která zakotvuje nový věcný indikátor v PO2 – Počet podpořených produktů. Dojde tak k rozšíření počtu indikátorů na celkový 
počet 6 (2 věcné a 1 finanční pro každý fond). Pro něž bude tedy platit, že pro dosažení milníku pro každý fond je nutné, aby 2 ukazatele 
dosáhly alespoň 85% a 1 ukazatel alespoň 75% své milníkové hodnoty. Pokud by 2 ukazatele nedosahovaly alespoň 65% své milníkové 
hodnoty, jednalo by se o vážné selhání při naplňování výkonnostního rámce OP VVV.“ 
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u projektů vysokých škol v rámci výzvy 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy. Další výzvou, která 
by měla přispět k naplnění alespoň v úrovni 85 % hodnoty, je výzva 02_17_044 Podpora rozvoje 
studijního prostředí na VŠ. Alokace ve výzvě 02_17_044 byla navýšena a právní akty byly uzavřeny 
v první polovině roku 2018, navíc podmínky čerpání v této výzvě byly nastaveny tak, aby vytvořily 
dostatečné předpoklady pro očekávané splnění limitu v roce 2018. 

Na úrovni PO3 lze predikovat naplnění finančního indikátoru milníku s dostatečnou rezervou, a to již 
pouze při zahrnutí predikovaných žádostí o platbu za 3. Q. 2018, v případě VRR je dosažení úrovně 
100 % hraniční. 

Finanční indikátory (PO1, PO2 a PO3) s definovanou milníkovou hodnotou představují milníkové 
ukazatele, jejichž míra plnění má vliv na plnění milníku příslušné PO. 

Predikce čerpání finančních prostředků na základě žádostí o platbu u projektů, které byly 
k 30. 6. 2018 v realizaci nebo s vydaným právním aktem do konce roku 2018, činí 13 776 mil. Kč. To 
představuje stupeň čerpání hlavní alokace pro rok 2015 ve výši 74,8 % této alokace  

 

Všechny specifické cíle OP VVV jsou pokryty minimálně jednou vyhlášenou nebo ukončenou výzvou, 
nebo alespoň výzvou v harmonogramu výzev. Absorpční kapacita výzev byla v případě všech výzev 
ukončených v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 odhadnuta správně. Z analýzy hodnocení kvality 
projektových žádostí vyplynulo, že ve většině případů byly podpořeny především vysoce kvalitní (dle 
bodového hodnocení) projektové žádosti, pouze u výzvy 02_17_044 Podpora rozvoje studijního 
prostředí na VŠ převažovaly středně kvalitní žádosti.  

 

Identifikované faktory, které v současnosti negativně ovlivňují pokrok implementace programu, jsou 
uvedeny v následující tabulce. Faktory jsou rozděleny na nejvíce závažné (červená barva), středně 
závažné (oranžová barva) a nejméně závažné (zelená barva). 

Tabulka 5 Faktory ovlivňující stav implementace programu 
Faktor Specifikace faktoru  Závažnost 

faktoru 
Riziko nenaplnění 
finančního indikátoru 
milníku pro rok 2018 
u VRR v PO3 

Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 10/76 
Nenaplnění finančních ukazatelů milníků. 

Očekávaná hodnota naplnění finančních indikátorů milníku je považována za 
dostatečnou až ve 4. Q. 2018, případě VRR, u MRR je očekávaný stupeň 
naplnění 76,7 %. 

 

Riziko nenaplnění 
pravidla N+3  

Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 11/80 
Nedostatečný potenciál pro splnění pravidla N+3.  

Schopnost operačního programu naplňovat pravidlo N+3 
je v současnosti ohrožena.

Na základě aktuálního stavu finančního pokroku k 30. 6. 2018 
nebylo identifikováno riziko nevyčerpání alokovaných 

prostředků OP VVV.

Byly identifikovány faktory, které mohou závažným 
způsobem bránit efektivní implementaci OP VVV.
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Faktor Specifikace faktoru  Závažnost 
faktoru 

Predikce čerpání finančních prostředků na základě žádostí o platbu u projektů, 
které byly k 30. 6. 2018 v realizaci nebo s vydaným právním aktem do konce 
roku 2018, činí pro PO1 až PO4 celkem 13 776 mil. Kč. To představuje stupeň 
čerpání hlavní alokace pro rok 2015 ve výši 74,8 % této alokace, při zohlednění 
výkonnostní rezervy pak stupeň čerpání klesá na 70,3 % hlavní alokace pro rok 
2015.  

Riziko nenaplnění 
hodnot věcných 
indikátorů milníku 

Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 10/67 
Nedostatečný potenciál pro splnění věcných milníků. 

Na základě analýzy indikátorů bylo identifikováno riziko nenaplnění 85 % 
hodnoty milníků věcnými indikátory. Riziko je částečně mitigováno na základě 
odhadů příjemců, kteří byli osloveni v rámci dotazníkového šetření a vlastního 
šetření MŠMT, kteří plánují vykázat hodnoty indikátorů natolik, že dojde ke 
splnění minimální hranice 85 % milníků. Rizikové indikátory tak zůstávají pouze 
indikátory PO2 Celkový počet účastníků (MRR a VRR) a Počet studentů, kteří 
využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastruktur pro výuku spojenou s výzkumem (VRR), u nichž hrozí 
nesplnění 85 % hodnoty milníku i po dodatečných šetřeních. Výskyt rizika závisí 
na schopnosti příjemců vykázat hodnoty indikátorů v ZoR dle svých 
předpokladů, které uvedly v dotazníku. 

 

Stupeň plnění finančních 
indikátorů milníku 2018 
v PO2 je nedostatečný 

Riziko je uvedeno v Souhrnné zprávě o řízení rizik v OP VVV, č. 10/76 
Nenaplnění finančních ukazatelů milníků. 

Očekávanou hodnotu naplnění finančních indikátorů milníku lze považovat 
celkově za nedostatečnou, a to i po provedené revizi výkonnostního rámce. Při 
zohlednění plateb do 3. Q. 2018 nelze očekávat dosažení 85% hranice u žádného 
z finančních indikátorů milníku. Při zohlednění plateb ve 4. Q. 2018 by měla být 
hranice 85 % dosažena s dostatečnou rezervou pouze v případě ESF a MRR, 
u ostatních finančních indikátorů milníku lze očekávat naplnění ostatních 
finančních indikátorů v rozmezí 80,8 % až 87 %. K plnění finančního indikátoru 
milníku by měla významně přispět výzva Podpora rozvoje studijního prostředí na 
VŠ. 

 

 

  

  


