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Příloha č. 1 Indikátory výzvy ERDF výzva pro vysoké školy 

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

Prioritní osa: PO 2 

Investiční priorita: IP 2 

Specifický cíl: SC 1 

 Kód Indikátor 
Měrná 

jednotka 

Atribut 
Specifikace k výzvě 

 

V
ý

s
tu

p
 

 

3 06 00 
Pořízené informační 
zdroje 

Informační 
zdroje 

 Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

(Indikátor je naplňován aktivitami č. 3 výzvy.) 

3 05 00 
Počet pořízených 
informačních systémů 

Informační 
systémy 

 Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

(Indikátor je naplňován aktivitami č. 3 výzvy.) 
Žadatel/příjemce je povinen specifikovat tento indikátor 
v příloze k žádosti o podporu projektu/ZoR projektu – 
Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu 
EFRR. 

5 27 05 

Počet studentů, kteří 
využívají nově 
vybudovanou, 
rozšířenou či 
modernizovanou 
infrastrukturu, mimo 
infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

studenti 

 Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

(Indikátor je naplňován aktivitami č. 2 a 3 výzvy.) 

Za modernizovanou infrastrukturu se považuje mimo jiné 
i infrastruktura, která byla nově dovybavena přístrojovým 
a materiálovým vybavením pro výuku. 

Započítáni budou pouze studenti bakalářských 
a magisterských studijních oborů. V rámci projektu se 
student započte jednou a to ve chvíli, kdy začne využívat 
nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou 
infrastrukturu. 
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4 66 01 

Rozšířené, 
zrekonstruované nebo 
nově vybudované 
kapacity bez záboru 
zemědělského půdního 
fondu 

m2 užitné 
plochy 

 

Nepovinný k výběru,  

povinný k naplnění 

(Indikátor je naplňován aktivitami č. 2 výzvy.) 

Žadatel si tento indikátor zvolí, pokud rozšiřuje, 
rekonstruuje nebo nově buduje kapacity, bez záboru 
zemědělského půdního fondu. 
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5 18 20 
Podíl studentů se SP 
k celkovému počtu 
studentů na VŠ 

% 

 Povinně volitelný,  

nepovinný k naplnění 

 

5 27 20 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského studia, 
kteří využívají 
infrastrukturu, mimo 
infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 
na VŠ 

% 

 Povinně volitelný, 

povinný k naplnění 

Indikátor je vykazován na základě výstupového indikátoru 
5 27 05. 

5 44 10 
Počet studentů 
užívajících pořízený 
software 

studenti 
 Povinně volitelný, 
 
povinný k naplnění 

V rámci projektu se student započte jednou, a to ve chvíli, 
kdy začne využívat pořízený software. 

Indikátor navazuje na výstupové indikátory 3 06 00 
a 3 05 00. 

 

  Definice indikátorů OP VVV jsou na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv.  
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