Příloha č. 1 Indikátory výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: 2
Investiční priorita: IP1
Specifický cíl: SC5
Kód

Výstup

5 28 01

5 47 01

Indikátor

Měrná

Počet nových či
modernizovaných
výzkumně zaměřených
studijních programů
akreditovaných i pro výuku
v cizím jazyce

programy

Počet nově poskytovaných
služeb akademickými
pracovníky a odborníky ze
zahraničí ve výzkumně
zaměřených studijních
programech

služby

1

Atribut

Specifikace k výzvě

jednotka
Povinný k výběru,
povinný k naplnění

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Pro aktivity č. 2-4
V příloze Žádosti o podporu – Přehled klíčových výstupů
k naplnění indikátoru projektu ESF, je třeba uvést dílčí
klíčové výstupy indikátoru.
Započítány jsou nové či modernizované výzkumně
zaměřené studijní programy akreditované pro výuku
v českém nebo v cizím jazyce.
Pro aktivity č. 3 a č. 6
Jedná se o poskytnutou službu (ne podpořené osoby),
kterou využije škola pro přípravu studijního programu
i výuku. Poskytnutá služba je míněna v tomto případě i na
základě pracovně právního vztahu.
Jedna služba se rovná práce jednoho zahraničního
pracovníka pro jeden projekt (na tvorbě jednoho či vícero
studijních programů). V tomto případě se do služeb
započítávají i pracovní smlouvy.

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

osoby

Počet podpořených
výzkumných a
akademických pracovníků

osoby

Celkový počet účastníků

osoby

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění,
svázaný s 60000

5 46 01

2 08 00

6 00 00

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění,
svázaný s 60000

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Povinný indikátor pro povinnou aktivitu č. 2, 3 a 4
v kombinaci s doplňující aktivitou č. 5 Podpora
talentovaných PhD.
Započítáváni jsou PhD. studenti, kteří se zúčastnili alespoň
jednosemestrální stáže v rámci projektu OP VVV.
Jednosemestrální stáží je míněno absolvování stáže
v délce jednoho semestru platného pro danou hostitelskou
instituci v daném období. V případě trimestrů se jedná o
absolvování stáže o délce jednoho trimestru platného pro
danou hostitelskou instituci v daném období a maximálně
o absolvování stáže o délce dvou trimestrů platné v daném
období pro tuto instituci, pokud tyto dva trimestry
nepřesáhnou maximálně povolenou dobu stáže uvedenou
v rámci výzvy a specifických pravidel, tj. 6 měsíců. Takto
vymezená doba se teoreticky může prolínat skrze
jednotlivé semestry, trimestry.
Povinný indikátor pro doplňující aktivitu č. 7.
Započítáváni jsou akademičtí pracovníci a výzkumní
pracovníci, kteří se zúčastnili zahraniční stáže v rámci
projektu OP VVV.
Počet osob vykazovaný v indikátoru 5 46 01 a 2 08 00
snížený o případnou opakovanou podporu – tj. každá
konkrétní osoba 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.
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Výsledek

5 28 10

Počet absolventů prvních
ročníků v nových či
modernizovaných
výzkumně zaměřených
studijních programech
akreditovaných i pro výuku
v cizím jazyce

studenti

Počet podpořených
spoluprací

spolupráce

5 43 10

Povinný k výběru,
povinný k naplnění

Pro aktivity č. 2-4.
V rámci projektu se student započte jednou, a to ve chvíli,
kdy
je
zapsán
do
druhého
ročníku
vytvořeného/modernizovaného studijního programu.
Započítáni jsou absolventi prvních ročníků v nových či
modernizovaných výzkumně zaměřených studijních
programů akreditovaných pro výuku v českém nebo v cizím
jazyce.

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Pro aktivity č. 2 – 7.
Jedná se o cílenou spolupráci VŠ s dalšími subjekty (jiná
VŠ, výzkumná organizace, aplikační sféra, veřejná
správa), která vznikne v průběhu řešení projektu OP VVV
za účelem sdílení odborností a zkušeností s realizací aktivit
výzvy.
Nejedná se o partnerství.

Na výstupové indikátory 5 46 01 Počet studentů výzkumně zaměřených studijních programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili
stáže a 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků se povinně váže výstupový indikátor 6 00 00 Celkový počet
účastníků.
Definice indikátorů OP VVV jsou na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv.
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