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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ 

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 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

V
ýs

tu
p

 

2 08 00 

Počet podpořených 
výzkumných a 
akademických 
pracovníků 

osoby 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, svázaný 
s 6 00 00 a 2 08 10. 

Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků, kteří zvýšili, prohloubili 
či rozšířili své znalosti v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory 
apod.). Za podpořené výzkumné a akademické pracovníky jsou za stejných podmínek 
považováni rovněž studenti Ph.D. (doktorského studia), kteří jsou s příjemcem 
v pracovněprávním vztahu a zabývají se VaV činností. 
 
Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy.  

2 08 03 

Počet podpořených 
administrativních a 
technických pracovníků 
ve VaV 

osoby 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, svázaný 
s 6 00 00 a 2 08 10.  

Počet administrativních a technických pracovníků ve VaV, kteří zvýšili, prohloubili 
či rozšířili své znalosti v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, 
apod.). 
 
Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy. 

5 46 01 

Počet studentů 
výzkumně zaměřených 
studijních programů a 
Ph.D. studentů, kteří se 
zúčastnili stáže 

osoby 
Povinný k výběru, 
povinný k naplnění, 
svázaný s 6 00 00 

Počet studentů doktorského studia, kteří realizovali juniorský grant prostřednictvím 
podpory OP VVV . 

 
Indikátor je naplňován aktivitou č. 3 výzvy. 
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 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

5 45 02 

Počet Ph.D. studentů, 
kteří absolvovali 
vzdělávací aktivity 
podpořené z OP VVV 

osoby 

Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění, svázaný 
s 6 00 00 

Počet studentů doktorských studijních programů, kteří prostřednictvím podpory OP 
VVV absolvovali vzdělávací aktivity (např. kurz, workshop, školení) zaměřené na rozvoj 
klíčových kompetencí a průřezových dovedností pro VaV (projektové řízení, příprava 
projektových záměrů, vedení týmu, řešení krizových situací, management ve vědě 
apod.). 
Započítáni jsou studenti Ph.D. (doktorského studia), kteří nejsou s příjemcem 
v pracovněprávním vztahu. 
 
Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy. 
 

6 00 00 Celkový počet účastníků osoby Povinný k výběru, 
povinný k naplnění 

Celkový počet osob vykazovaný v indikátorech 2 08 00, 2 08 03, 5 46 01 a 5 45 02 
snížený o opakovanou podporu, tj. každá podpořená osoba se v rámci projektu 
započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela.  
 
Ke každé zde vykazované osobě se vykazují také indikátory podle přílohy č. 1 nařízení 
č. 1304/2013 v kartě účastníka. 
 
Účastník se započítá ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní podpory. 
Pro aktivity realizované v rámci této výzvy je výše bagatelní podpory stanovena 
na 24 hodin. 

2 15 02 

Počet nových produktů 
modernizujících systémy 
strategického řízení ve 
výzkumných organizacích 

produkty 
Povinný k výběru, 
povinný k naplnění, 
svázaný s 2 08 10. 

Produktem modernizujícím systém strategického řízení ve výzkumné organizaci se 
v rámci této výzvy rozumí např. manažerské informační systémy, vnitřní předpisy 
výzkumných organizací včetně motivačního rámce pro výzkumné pracovníky, systém 
juniorských grantových projektů. 
 
V případě produktů složených z většího počtu dílčích celků žadatel specifikuje klíčové 
výstupy indikátoru v příloze žádosti o podporu Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátoru projektu ESF. 
 
Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy. 
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 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

V
ýs

le
d

ek
 

2 08 10 

Počet organizací, jejichž 
pracovníci zvýšili svou 
kvalifikaci ve VaV, jeho 
řízení a oblastech 
souvisejících 

organizace 
Povinný k výběru, 
povinný k naplnění 

Počet organizací, jejichž zaměstnanci absolvovali domácí či zahraniční stáž, školení v 
oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory).  
 
Indikátor je naplňován aktivitami č. 2 a 3 výzvy. 

 

Návaznosti výstupů a výsledků v  PO 2 IP 1 SC 5: 

Na výstupové indikátory 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků, 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických 
pracovníků ve VaV, 5 46 01 Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáže, 5 45 02 Počet Ph.D. studentů, 
kteří absolvovali vzdělávací aktivity podpořené z OP VVV se povinně váže výstupový indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků a výsledkový indikátor 2 08 10 
Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích. 

Na výstupový indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích se povinně váže výsledkový 
indikátor 2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících. 

Pro všechny výše uvedené indikátory platí, že pokud žadatel plánuje realizovat aktivitu, pro kterou bude relevatní některý z  uvedených indikátorů, je 
povinnen takový indikátor zvolit v žádosti o podporu. 

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


