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Příloha č. 1 Indikátory  
k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 ID Indikátor MJ Specifikace k výzvě 

 

V
ý
st

u
p

 

 

CO 24 

Počet nových výzkumných 

pracovníků v 

podporovaných subjektech  

FTE Nově příchozím pracovníkem je 

takový, který nejdříve od roku 

2014 měl úvazek min. 0,5 FTE  

a mezi lety 2009 a 2013 nepřesáhl 

úvazek 0,2 instituci příjemce.  

Nově příchozí pozice musí mít 

návaznost na projekt z OP VVV 

z dané výzvy. 

2 04 02 

Počet nových výzkumných 

pracovníků v 

podporovaných subjektech 

– ženy  

FTE Nově příchozím pracovníkem je 

takový, který nejdříve od roku 

2014 měl úvazek min. 0,5 FTE  

a mezi lety 2009 a 2013 nepřesáhl 

úvazek 0,2 instituci příjemce.  

Nově příchozí pozice musí mít 

návaznost na projekt z OP VVV 

z dané výzvy. 

CO 25 

Počet výzkumných 

pracovníků, kteří pracují v 

modernizovaných 

výzkumných 

infrastrukturách  

FTE Počet výzkumných pracovníků, 

kteří pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách, 

v rámci projektu z OP VVV. 

2 05 02 

Počet výzkumníků, kteří 

pracují v modernizovaných 

výzkumných 

infrastrukturách - ženy  

FTE Počet výzkumných pracovníků, 

kteří pracují v modernizovaných 

výzkumných infrastrukturách,  

v rámci projektu z OP VVV. 

2 40 00 

Počet nově vybudovaných, 

rozšířených či 

modernizovaných 

výzkumných infrastruktur 

a center excelence 

infrastruktury Žadatel/příjemce je povinen 

specifikovat tento indikátor  

v příloze k Žádost o 

podporu/Zprávy o realizaci – 

Přehled klíčových výstupů k 

naplnění indikátorů projektu 

EFRR. 
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 ID Indikátor MJ Specifikace k výzvě 

 

4 66 01 

Rozšířené, 

zrekonstruované nebo 

nově vybudované kapacity 

bez záboru zemědělského 

půdního fondu 

m2 užitné 

plochy 

 

Environmentální indikátor. 

V
ý
sl

ed
ek

 

2 03 12 

Počet účastí podpořených 

výzkumných týmů 

realizovaných v 

programech mezinárodní 

spolupráce 

účasti  

2 02 14 

Podíl odborných publikací 

(vybrané typy dokumentů) 

ve spoluautorství 

domácích a zahraničních 

výzkumníků 

%  

2 02 11 

Odborné publikace 

(vybrané typy dokumentů) 

vytvořené podpořenými 

subjekty 

publikace  

2 02 16 

Odborné publikace 

(vybrané typy dokumentů) 

se zahraničním 

spoluautorstvím vytvořené 

podpořenými subjekty 

publikace  

2 20 11 

Mezinárodní patentové 

přihlášky (PCT) vytvořené 

podpořenými subjekty 

přihlášky  

 

 


