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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Smart Akcelerátor II 

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 5 

PO2 IP1 SC5 
 

 Kód  Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

v
ý
s

tu
p

 

 

 

6 00 00 

 

Celkový počet účastníků 

osoby Povinný k výběru, povinný 
k naplnění, povinně 
svázaný s 2 08 06 
 

Počet osob vykazovaný v indikátoru 2 08 06 snížený 
o opakovanou podporu – tj. každá konkrétní osoba, která 
dosáhla hranice bagatelní podpory (40h), podpořená v rámci 
projektu se vykazuje pouze jednou. Ke každé zde vykázané 
osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 Nařízení 
č. 1304/2013 v kartě účastníka. Účastník se započítá ve chvíli, 
kdy splní minimální hranici bagatelní podpory (40h). 
 
Indikátor se povinně váže k povinné aktivitě Vzdělávání a 

rozvoj kompetencí a volitelné aktivitě Twinning, případně též 

volitelné aktivitě Pilotní ověření v případech, kdy pilotovaná 

intervence zahrnuje systematické vzdělávání cílové skupiny. 

2 08 06 
Počet podpořených 

osob zapojených do 

osoby Povinný k výběru, 

povinný k naplnění, 

Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela různých na 
sebe nenavazujících podpor.  
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 Kód  Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

řízení a implementace 

politiky VaVI 

povinně svázaný s 6 00 

00 

Do indikátoru se započítávají pouze osoby s reálným 
předpokladem dosažení hranice bagatelní podpory (40h). 
 
Indikátor se povinně váže k povinné aktivitě  Vzdělávání a 

rozvoj kompetencí a volitelné aktivitě Twinning, případně 

též volitelné aktivitě Pilotní ověření v případech, kdy pilotovaná 

intervence zahrnuje systematické vzdělávání cílové skupiny. 

 

5 43 03 

Počet nových nástrojů 

podpory VaVaI na 

regionální úrovni 

produkty Povinný k výběru, povinný 

k naplnění 

Indikátor se povinně váže k povinným aktivitám Základní tým 

a Mapování a analýzy a dále k volitelným aktivitám Twinning, 

Asistence, Pilotní ověření a Marketingová a komunikační 

strategie.  

 

Indikátor má žadatel povinnost rozepsat do přílohy projektové 

žádosti „Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 

projektu ESF“. Do indikátoru se započítávají typově 

agregované (věcně související) výstupy jednotlivých aktivit, 

např.: (aktualizovaná) RIS3 strategie a soubor souvisejících 

podkladových analýz, Akční plán RIS3 a související podklady, 

Design Option Paper k twinningovanému nástroji, připravená 

a vyhlášená voucherová  výzva z aktivity Asistence, pilotně 

ověřovaná intervence zahrnující výstupy z jednotlivých fází 

pilotního ověření, (aktualizovaná) Marketingová a 

komunikační strategie a související podklady apod.   
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 Kód  Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

5 43 01 

Počet nových 

projektových záměrů 

připravených za podpory 

SmartAkcelerátoru 

záměry Nepovinný k výběru, 

nepovinný k naplnění 

Indikátor se povinně váže k volitelné aktivitě Asistence a 

případně též k povinné aktivitě Základní tým v případech, kdy 

strategická intervence připravovaná RIS3 developerem 

splňuje definici indikátoru.  

 

Do indikátoru se započítávají pouze projektové záměry, u 

nichž je splnění definice doložitelné v době realizace projektu 

Smart Akcelerátor. 

 5 10 17 
Počet uspořádaných 

jednorázových akcí 

akce Nepovinný k výběru, 

povinný k naplnění 

Indikátor se nepovinně váže k povinným aktivitám Základní 

tým, Vzdělávání a rozvoj kompetencí a Mapování a analýzy, a 

dále k volitelným aktivitám Twinning, Pilotní ověření 

a Marketingová a komunikační strategie.  

 

Osoby účastnící se jednorázové akce nelze vykázat 

v indikátoru 2 08 06 a 6 00 00. 

 

Do indikátoru se započítávají informační/osvětové/vzdělávací 

akce pořádané pro cílové skupiny, přičemž platí, že u 

účastnících se osob neexistuje reálný předpoklad dosažení 

hranice bagatelní podpory (40h). 

 

v
ý
s

le
d

e
k

 

2 08 10 

Počet organizací, jejichž 

pracovníci zvýšili svou 

kvalifikaci ve VaV, jeho 

řízení a oblastech 

souvisejících 

organizace Povinný k výběru, povinně 

svázaný s 2 08 06, 

povinný k naplnění 

Indikátor se povinně váže k povinné aktivitě Vzdělávání a 

rozvoj kompetencí a volitelné aktivitě Twinning a případné též 

volitelné aktivitě Pilotní ověření v případech, kdy pilotovaná 

intervence zahrnuje systematické vzdělávání cílové skupiny 

(tzn. pouze pokud pracovník organizace překročil hranici 

bagatelní podpory 40h). 
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 Kód  Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

5 43 10 
Počet podpořených 

spoluprací 

spolupráce Nepovinný k výběru, 

povinný k  naplnění 

Pro započtení do indikátoru musí příjemce/partner prokázat 

svou účast/podíl na vzniku dané spolupráce mezi aktéry 

inovačního prostředí. 

 

Indikátor se povinně váže k volitelné aktivitě Twinning, dále se 

nepovinně váže k povinné aktivitě Základní tým a k volitelným 

aktivitám Asistence a Pilotní ověření.  

 

U aktivity Základní tým platí, že není započtena spolupráce 

mezi příjemcem a partnerem projektu Smart Akcelerátor II, 

jsou započteny pouze spolupráce (podložené smlouvou či 

obdobným dokumentem) vzniklé mezi aktéry VaVaI prostředí 

za přispění členů Základního týmu.  

 

U aktivity Asistence platí, že do indikátoru není započtena 

spolupráce mezi poskytovatelem voucheru (krajem) a 

příjemcem voucheru, jsou započteny pouze spolupráce 

(podložené smlouvou či obdobným dokumentem) vzniklé 

s pomocí voucheru mezi aktéry VaVaI prostředí, kde příjemce 

voucheru bývá zpravidla jednou ze smluvních stran. 

 

 

 

Definice indikátorů OP VVV jsou zveřejněny na webu MŠMT http:// opvvv.msmt.cz. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv

