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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II 
 

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

                                                                                                                                                                                  

Prioritní osa: PO 1 

Investiční priorita: IP 1 

Specifický cíl: SC 4 

Výstupové indikátory 
 

Kód Indikátor 

Měrná 

jednotk

a 

Atributy Specifikace k výzvě 

2 15 01 Počet nově vytvořených 
produktů strategického řízení 

produkt Povinný k výběru, povinný 
k naplnění 

Žadatel/příjemce je povinen specifikovat tento indikátor v příloze 
k žádosti o podporu projektu/ZoR projektu – Přehled klíčových 
výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR. Indikátor je 
povinně svázán s aktivitami č. 2 Evaluací projektu, č. 3 Podpůrné 
nástroje Národní RIS3, č. 4 Organizační rozvoj a metodická 
podpora Národních inovačních platforem a č. 5 Rozvoj metodické 
spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 
manažerů. 

2 15 07 Počet jednání Národních 
inovačních platforem 

jednání Povinný k výběru, povinný 
k naplnění 

Budou započítána jednání Národních inovačních platforem (NIP) 
konaná v době realizace projektu. NIP se schází dle potřeby, 
minimální četnost jednání je stanovena v Národní RIS3 strategii. 
Indikátor je povinně svázán s aktivitou č. 4 Organizační rozvoj a 
metodická podpora Národních inovačních platforem. 
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2 15 09 Počet seminářů/workshopů 
v oblasti řízení RIS3 strategie 

aktivity Povinný k výběru, povinný 
k naplnění 

Budou započítány semináře/workshopy pro zástupce krajských 
struktur pro řízení RIS3 strategie a pro realizační tým projektu IPs 
a to v tématech relevantních pro řízení RIS3 a to zejména takové 
semináře/workshopy definované ve vzdělávacím plánu, který je 
výstupem z aktivity č. 5 Rozvoj metodické spolupráce a 
kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů. 
Indikátor je povinně svázán s aktivitou č. 5 Rozvoj metodické 
spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 
manažerů. 

 

 

Výsledkové indikátory 
 

Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

2 15 10 Implementované nové produkty 
strategického řízení VaVaI 

produkt Povinný k výběru, 
povinný 
k naplnění 

Indikátor je povinně svázán s aktivitami č. 2 Evaluací projektu, č. 
3 Podpůrné nástroje Národní RIS3, č. 4 Organizační rozvoj a 
metodická podpora Národních inovačních platforem a č. 5 
Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a 
krajských RIS3 manažerů. 

 

Definice indikátorů OP VVV jsou zveřejněny na webu MŠMT https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015314.htm?a=1.  

Na výstupový indikátor 2 15 01 Počet nově vytvořených produktů strategického řízení je povinně navázaný výsledkový indikátor 2 15 10 Implementované nové 
produkty strategického řízení VaVaI.  


