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Příloha č. 1 Indikátory výzvy Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF IV 
 

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

                                                                                                                                                                                   

Prioritní osa: PO 2 

Investiční priorita: IP 1 

Specifický cíl: SC 5 

Výstupové indikátory 
 

Kód Indikátor 

Měrná 

jednotk

a 

Atributy Specifikace k výzvě 

6 00 00 Celkový počet účastníků Osoby Povinně volitelný k výběru, 
povinný k naplnění 

Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy.  
Počet osob vykazovaný v indikátoru 2 08 00. 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 hranici bagatelní 
podpory, která je pro tuto výzvu stanovena v rozsahu 900 hodin. 

2 08 00 Počet podpořených výzkumných 
a akademických pracovníků 

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

Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy.  
Jedna mobilita výzkumného pracovníka dokončená dle 
schváleného harmonogramu a v souladu s podmínkami výzvy se 
rovná podpoře jedné osoby.  

2 04 03 Počet služeb poskytovaných 
nově příchozími výzkumnými 
pracovníky ze zahraničí 

Služby Povinně volitelný k výběru, 
povinný k naplnění, 
svázaný s 2 04 15 

Indikátor je naplňován aktivitou č. 1 výzvy.  
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Jedna služba se rovná mobilitě výzkumného pracovníka 
dokončené dle schváleného harmonogramu a v souladu 
s podmínkami výzvy. 

 

 

Výsledkové indikátory 
 

Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Atributy Specifikace k výzvě 

2 08 10 Počet organizací, jejichž pracovníci 
zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho 
řízení a oblastech souvisejících 

Organizace Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor je naplňován aktivitou č. 2 výzvy.  
Do tohoto indikátoru se započítají příjemci v této výzvě. 
Indikátor může být vykázán po ukončení schválené návratové 
fáze u minimálně 50 % jednotlivých mobilit. 

2 04 15 Počet výzkumných organizací s nově 
příchozími výzkumnými pracovníky 
ze zahraničí nebo ze soukromého 
sektoru 

Organizace Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění 

Indikátor je naplňován aktivitou č. 1 výzvy. 
Do tohoto indikátoru se započítají příjemci v této výzvě. 
Indikátor může být vykázán, pokud je dosaženo minimálně 
50 % všech příslušných jednotek výstupů indikátoru 2 04 03. 

5 43 10 Počet podpořených spoluprací Spolupráce Povinně volitelný 
k výběru, povinný 
k naplnění  
 

Indikátor je povinný k výběru pro aktivitu č. 2, pro aktivitu č. 1 je 
povinný v případě, že je součástí mobility secondment.  
Vykazují se spolupráce vzniklé v průběhu projektu doložené 
smlouvou. 

 

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

Na výstupový indikátor 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků je povinně navázaný výsledkový indikátor 2 08 10 Počet organizací, 
jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících. Současně s 2 08 00 je nutno vykazovat i indikátor 6 00 00. 

Na výstupový indikátor 2 04 03 Počet služeb poskytovaných nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí je povinně navázaný výsledkový indikátor 
2 04 15 Počet výzkumných organizací s nově příchozími výzkumnými pracovníky ze zahraničí nebo ze soukromého sektoru. 

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1015314.htm?a=1

