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Kód Název indikátoru Definice dle aktuální verze NČI Jednotka 

244001 
Počet podpořených výzkumných 
organizací 

Počet výzkumných organizací, které získaly podporu. organizace 

215012 
Počet nově vytvořených produktů 
strategického řízení VaVaI 

Jedná se o počet nově vytvořených produktů v oblasti strategického řízení 
výzkumu, vývoje a inovací na národní, regionální či institucionální úrovni. 
Produktem je chápán nástroj, pomocí kterého dochází k ovlivnění 
procesů/nastavení na příslušné (institucionální, regionální či národní) úrovni. 
Nově vytvořeným produktem je chápán produkt, který v daném prostředí (dané 
instituci / daném regionu / na národní úrovni) dosud neexistoval, nebo produkt, 
který již existoval, ale byl inovován.  

produkty 

500701 Počet podpořených objektů 
Počet objektů, které byly modernizovány nebo nově vybudovány díky podpoře 
OP JAK (ERDF). Každý objekt je započítáván v projektu pouze jednou. 

objekty 

806000 
Počet jednání orgánů, pracovních či 
poradních skupin 

Počet zasedání monitorovacího výboru, rady pro fondy a dalších pracovních 
skupin včetně celkového počtu jednání se zástupci EK. Jedná se o aktivity 
zajišťované příjemcem projektu. 

jednání 

820000 
Počet uskutečněných školení, seminářů, 
workshopů a konferencí 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí, PR akcí, eventů, 
outdoor akcí a ostatní podobné aktivity, jejichž součástí je rozeslání pozvánky 
alespoň úzkému okruhu účastníků (přednášející, lektoři, panelisté, VIP hosté 
atd.). 

aktivity 

825002 
Počet služebních/pracovních míst 
financovaných z programu 

Úvazky pracovníků financovaných z programu, kteří jsou 
v zaměstnaneckém/služebním poměru. Do indikátoru se započítávají úvazky 
pracovníků, kteří jsou ve služebním poměru / mají pracovní smlouvu na plný nebo 
částečný úvazek, jsou jmenováni do funkce (FTE). 

FTE/rok 
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805000 
Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických dokumentů 
(vč. evaluačních) 

Počet napsaných a zveřejněných analýz, evaluací (interních i externích), koncepcí, 
strategií, studií, závěrečných zpráv z výzkumů a obdobných dokumentů, které 
byly vytvořeny za finanční podpory ESI fondů.  
„Napsaný“ znamená vytvoření obsahu materiálu (tj. nejedná se o počet kopií, 
které byly vytisknuty). „Zveřejněný“ znamená, že jsou zveřejněné či z důvodu 
citlivých informací částečně zveřejněné na centrálních stránkách relevantních 
fondů, na stránkách příjemce, popř. na jiných úložištích k tomu určených (např. 
http://www.databaze-strategie.cz/ a nebo www.strukturalni-fondy.cz/Knihovna-
evaluaci) a NEBO jsou dohledatelné pomocí obvyklých internetových 
vyhledávačů. 
K tomu, aby byl dokument započítán do indikátoru jako jedna jednotka, je třeba, 
aby byl jak napsaný, tak zveřejněný. V případě více samostatných výstupů je 
možno započítat každý výstup samostatně. Započítávají se dokumenty vytvořené 
interně i externě. 

dokumenty 

210171 Počet uspořádaných akcí 

Počet odborných, informačních, vzdělávacích a osvětových akcí uspořádaných 
v podpořeném projektu. Započítávají se pouze takové akce, které přispívají 
k plnění cílů projektu (např. ne publicita celé instituce, není-li toto přímo cílem 
projektu). 

akce 

210181 Počet příspěvků na odborných akcích 

Počet příspěvků na odborných akcích (konference/kongresy/workshopy apod.), 
které jsou určeny odborné veřejnosti. Takový příspěvek má např. formu 
přednášky či posteru. Téma odborné akce a příspěvek musí souviset s 
podpořeným projektem a příspěvek musí přispívat k plnění cílů projektu. 

příspěvky 

208011 Počet mobilit 
Počet realizovaných mobilit pracovníků ve výzkumu a vývoji mezi institucemi, za 
účelem přenosu znalostí, zkušeností či realizace vzájemné spolupráce. Zahrnuty 
jsou příjezdy i výjezdy. 

mobilita 

208002 Mobility - počet příjezdů 
Počet realizovaných příjezdů pracovníků ve výzkumu a vývoji z jiných institucí do 
instituce zapojené do projektu za účelem přenosu znalostí, zkušeností či realizace 
vzájemné spolupráce.  

mobilita 



 

 

 

3 

 

 

204032 Mobility - počet výjezdů 
Počet realizovaných výjezdů pracovníků ve výzkumu a vývoji instituce zapojené 
do projektu na jinou instituci za účelem přenosu znalostí, zkušeností či realizace 
vzájemné spolupráce.  

mobilita 

212031 Počet účastí na EFRR aktivitách 
Počty účastí osob zapojených do projektu podpořeného z OP JAK na akcích 
různého typu a další formy zapojení. Účast těchto osob se v rámci projektu 
započítává opakovaně. 

účasti 

240002 Počet modernizovaných pracovišť VaV 

Modernizovaným pracovištěm VaV se rozumí takové pracoviště, které má 
výzkumné komunitě sloužit pro realizaci výzkumu a vývoje, pro rozvoj spolupráce 
ve výzkumu a vývoji či pro přípravu budoucích výzkumných pracovníků. 
Modernizací se rozumí stavební úpravy využívaných prostor, vybavení 
výzkumným zařízením, zdroji nebo kapacitami pro poskytování služeb. 
Modernizace musí proběhnout díky podpoře OP JAK. 

pracoviště 

222021 
Počet ověřených výstupů výzkumu a 
vývoje fáze proof-of-concept      

Započítávány jsou pouze výstupy/výsledky výzkumu a vývoje (definice výzkumu a 
vývoje viz kapitola 2 Frascati manuálu), u nichž došlo k určité formě ověření 
technické proveditelnosti či tržního využití. Nemohou být započítány laboratorně 
či aplikačně neověřené výsledky základního výzkumu a výsledky, které nemají 
charakter výsledků výzkumu a vývoje dle Frascati manuálu.  

ověřený 
výstup 

500711 
Počet nových/modernizovaných objektů 
sloužících pro vzdělávání 

Jedná se o počet nových/modernizovaných objektů sloužících pro vzdělávání. Za 
objekty sloužící pro vzdělávání jsou považovány takové objekty, v nichž je 
primárně realizována výuka / vzdělávací činnost. Modernizací objektu se rozumí 
jeho stavební modernizace nebo vybavení relevantními přístroji. Každý objekt se 
v projektu započte pouze jednou. 

objekty 

500721 Počet zpřístupněných objektů 

Jedná se o počet nových/modernizovaných objektů sloužících pro vzdělávání či 
počet nových/modernizovaných objektů souvisejících se vzděláváním, u kterých 
došlo ke zpřístupnění pro studenty se SP. Za objekty sloužící pro vzdělávání jsou 
považovány takové objekty, jejichž funkce je primárně svázaná s výukou / 
vzdělávací činností. Za objekty související se vzděláváním jsou považovány koleje, 
menzy, poradenská centra či pracoviště, tj. objekty, ve kterých primárně 
nedochází k výuce / vzdělávací činnosti. Každý objekt se v projektu započte pouze 
jednou. 

objekty 
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244011 Počet institucí ovlivněných intervencí 
Počet institucí, na které má intervence prostřednictvím realizovaného projektu 
dopad. 

instituce 

500601 
Instituce, u kterých došlo ke zkvalitnění 
či zpřístupnění infrastruktury 

Počet institucí, u kterých došlo k výstavbě nového či modernizaci stávajícího 
objektu sloužícího pro vzdělávání nebo došlo k úpravě objektů pro potřeby 
studentů se specifickými potřebami. 

instituce 

214025 
Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) 

Počet publikací vzniklých v rámci podpořeného projektu. Jsou započítávány 
publikace typu "article", "book", "book chapter", "letter", "review" a 
„conference/proceeding paper“. Alespoň jedním ze spoluautorů nebo autorem 
publikace je výzkumník z podpořeného projektu. Příspěvek podpořeného 
projektu ke vzniku dané publikace musí být jednoznačně identifikovatelný. 
Publikace musí být doporučena k vydání na základě peer-review procesu. 
Publikace musí být podána do peer review procesu nejdříve v den zahájení 
fyzické realizace projektu.   

publikace 

214022 
Odborné publikace – letters, reviews, 
statě ve sborníku 

Počet publikací vzniklých v rámci podpořeného projektu. Jsou započítávány 
publikace typu „letter“, „review“, „conference paper“ a „proceeding paper“ a 
článek ve zvláštním čísle časopisu, které je věnováno publikaci konferenčních 
příspěvků. Alespoň jedním ze spoluautorů nebo autorem publikace je výzkumník 
z podpořeného projektu. Příspěvek podpořeného projektu ke vzniku dané 
publikace musí být jednoznačně identifikovatelný. Publikace musí být 
doporučena k vydání na základě peer-review procesu. Publikace musí být podána 
do peer review procesu nejdříve v den zahájení fyzické realizace projektu. 

publikace 
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214023 

Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) se zahraničním 
spoluautorstvím vytvořené 
podpořenými subjekty 

Počet publikací vzniklých v rámci podpořeného projektu. Jsou započítávány 
publikace typu "article", "book", "book chapter", "letter", "review" a 
„conference/proceeding paper“. Alespoň jedním ze spoluautorů nebo autorem 
publikace je výzkumník z podpořeného projektu. Publikace musí být vytvořena ve 
spoluautorství výzkumníků z tuzemských a zahraničních pracovišť. Za 
zahraničního spoluautora není považován výzkumník, který je zároveň členem 
realizačního týmu podpořeného projektu a má pracovněprávní smlouvu s 
příjemcem/partnerem projektu. Příspěvek podpořeného projektu ke vzniku dané 
publikace musí být jednoznačně identifikovatelný. Publikace musí být 
doporučena k vydání na základě peer-review procesu. Publikace musí být podána 
do peer review procesu nejdříve v den zahájení fyzické realizace projektu. 

publikace 

214024 
Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) ve spoluautorství 
výzkumných organizací a podniků 

Počet publikací vzniklých v rámci podpořeného projektu. Jsou započítávány 
publikace typu "article", "book", "book chapter", "letter", "review" a „konference 
/ proceeding paper“. Alespoň jedním ze spoluautorů publikace je výzkumník 
z výzkumné organizace zapojený do podpořeného projektu a alespoň jedním 
ze spoluautorů zástupce soukromého podniku. Příspěvek podpořeného projektu 
ke vzniku dané publikace musí být jednoznačně identifikovatelný. Publikace musí 
být doporučena k vydání na základě peer-review procesu. Publikace musí být 
podána do peer-review procesu nejdříve v den zahájení fyzické realizace 
projektu.   

publikace 

214026 
Počet publikací publikovaných v prvním 
kvartilu nejvlivnějších časopisů v oboru     

Počet publikací vzniklých v rámci podpořeného projektu. Jsou započítávány 
publikace „article“, „letter“ a „review“ evidované v databázi Thomson Reuters 
Web of Science nebo Scopus. Alespoň jedním ze spoluautorů nebo autorem 
publikace je výzkumník z podpořeného projektu. Příspěvek podpořeného 
projektu ke vzniku dané publikace musí být jednoznačně identifikovatelný. 
Publikace musí být podána do peer review procesu nejdříve v den zahájení 
fyzické realizace projektu a publikována nejpozději v období 1. zprávy o 
udržitelnosti projektu. Zahrnuty budou publikace vydané v odborných časopisech 
zařazených do 1. kvartilu nejvlivnějších časopisů v daném oboru dle ukazatele 

publikace 



 

 

 

6 

 

 

Article Influence Score (AIS) ve Web of Science nebo dle Scimago Journal Rank 
(SJR) v databázi Scopus. 

214027 
Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) v prvním kvartilu publikací 
dle oborově normalizované citovanosti 

Počet publikací vzniklých v rámci podpořeného projektu. Jsou započítávány 
publikace „article“, „letter“ a „review“ evidované v databázi Thomson Reuters 
Web of Science nebo Scopus. Alespoň jedním ze spoluautorů nebo autorem 
publikace je výzkumník z podpořeného projektu. Příspěvek podpořeného 
projektu ke vzniku dané publikace musí být jednoznačně identifikovatelný. 
Publikace musí být podána do peer review procesu nejdříve v den zahájení 
fyzické realizace projektu. 

publikace 

244021 
Počet přímo ovlivněných osob EFRR 
intervencí 

Počet přímo ovlivněných osob, na které má EFRR intervence prostřednictvím 
podpořeného projektu dopad. 

osoby 

203121 Počet podaných grantů – mezinárodní 

Počet podaných grantových žádostí výzkumných týmů podpořených z OP JAK 
do mezinárodních výzkumných, vývojových či inovačních programů nebo 
programů mezinárodní spolupráce. Mezinárodním výzkumným, vývojovým či 
inovačním programem se rozumí takový program, jehož podmínky nevyžadují, 
aby se každého podaného projektu účastnila instituce z ČR, a to bez ohledu na to, 
zda je poskytovatelem český nebo zahraniční subjekt. Program mezinárodní 
spolupráce je výzkumný, vývojový či inovační program, jehož se účastní výzkumné 
organizace z ČR v konsorciu se zahraničními subjekty.   

žádost o 
podporu 

203111 Počet podaných grantů – národní 

Počet podaných grantových žádostí výzkumných týmů podpořených z OP JAK 
do národních výzkumných, vývojových či inovačních programů. Národním 
výzkumným, vývojovým či inovačním programem se rozumí takový program, 
v němž mohou soutěžit pouze instituce z ČR , a to bez ohledu na to, zda je 
poskytovatelem český nebo zahraniční subjekt.  

žádost o 
podporu 

214031 
Ostatní nepublikační výsledky (vybrané 
druhy) 

Nepublikační výzkumné výsledky (vybrané druhy) projektů podpořených z OP 
JAK, které odpovídají kategorii č. II. Nepublikační výsledky přílohy č. 4 Definice 
druhů výsledků Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové 
podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 
č. 107. 

výsledky 
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203541 Počet podpořených spoluprací – VaV 
Celkový počet cílených spoluprací s jinou institucí nebo její součástí za účelem 
sdílení zkušeností nebo za účelem realizace aktivit podpořeného projektu. 

spolupráce 

206112 
Počet uživatelů využívajících 
modernizovanou výzkumnou 
infrastrukturu  

Počet uživatelů (instituce, fyzické osoby, vzdálené přístupy apod.), kteří využili 
přístup v rámci open accessu k modernizované výzkumné infrastruktuře, nebo 
využili přístup do výzkumné infrastruktury na základě poskytnutí in-kind 
příspěvku.  

uživatelé 

545032 
Počet studentů využívajících 
modernizovanou infrastrukturu pro 
doktorské studijní programy 

Počet studentů, kteří využili infrastrukturu pro doktorské studijní programy 
(budovy, zařízení, informační zdroje) modernizovanou díky podpoře OP JAK. 
Započítávání jsou studenti všech typů studijních programů (bakalářských, 
magisterských, doktorských). 

studenti 

543012 
Počet strategických intervencí a 
projektových záměrů připravených za 
podpory Smart Akcelerátoru 

Počet nových strategických intervencí a projektových záměrů přispívajících 
k naplnění cílů RIS3 připravených za podpory Smart Akcelerátoru, předložených 
do relevantní výzvy mezinárodního/národního/regionálního programu, či 
připravených k financování z jiných zdrojů. 

intervence/ 
projektový 
záměr 

527052 
Počet studentů bakalářů/magistrů 
využívajících podpořenou infrastrukturu 

Počet studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří využívají 
podpořenou infrastrukturu. 

uživatelé/rok 

527053 
Počet studentů doktorandů využívajících 
podpořenou infrastrukturu 

Počet studentů doktorských studijních programů, kteří využívají podpořenou 
infrastrukturu. 

uživatelé/rok 

518112 
Počet studentů se SP využívajících 
podpořenou infrastrukturu 

Počet studentů se specifickými potřebami, kteří využívají podpořenou 
infrastrukturu. Studentem se specifickými potřebami je chápán student či 
studentka, spadající do kategorií vymezených v Pravidlech pro poskytování 
příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. 

uživatelé/rok 
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215102 
Implementované nové produkty 
strategického řízení VaVaI   

Počet implementovaných nově vytvořených či inovovaných produktů v oblasti 
strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní, regionální či 
institucionální úrovni. Produktem je chápán nástroj, pomocí kterého dochází 
k ovlivnění procesů/nastavení na příslušné (institucionální, regionální či národní) 
úrovni. Nově vytvořeným produktem je chápán produkt, který v daném prostředí 
(dané instituci/daném regionu/na národní úrovni) dosud neexistoval, nebo 
produkt, který již existoval, ale byl inovován. Implementovaný produkt je takový, 
který je platný a/nebo účinný dle charakteru produktu. 

produkty 
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Společné indikátory podle přílohy 1 Nařízení o EFRR  
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234001 
RCO08 

Nominální hodnota vybavení pro 
výzkum a inovace 

Celková (pořizovací) hodnota podporovaného výzkumného a inovačního 
zařízení.  
Zařízení pro výzkum a vývoj zahrnuje veškeré přístroje, nástroje a zařízení 
používané přímo k provádění činností výzkumu a vývoje.  
Nezahrnuje například chemické látky nebo jiné spotřební materiály používané 
k provádění experimentů nebo jiných výzkumných činností. 

euro  

901102 
RCO74 

Počet obyvatel, na něž se vztahují 
projekty v rámci strategií integrovaného 
územního rozvoje 

Počet osob, na které se vztahují projekty podporované z fondů v rámci 
strategií pro integrovaný územní rozvoj. 

osoby   

900022 
RCO75 

Podpořené strategie integrovaného 
územního rozvoje 

Počet příspěvků do strategií pro integrovaný územní rozvoj vykázaných 
každým specifickým cílem přispívajícím z fondů v souladu s čl. 28 písm. A) a c) 
nařízení o společných ustanoveních. 
Hodnoty ukazatele proto na úrovni specifický cílů měří jednotlivý počet 
finančních příspěvků pro územní strategie. 
Tento ukazatel nepokrývá strategie CLLD, které se počítají pod RCO80 

příspěvky 
ke strategiím 
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205002 
RCO06 

Výzkumní pracovníci, kteří pracují 
v podpořených výzkumných zařízeních 

Počet výzkumných pracovníků využívajících přímo v rámci své činnosti 
výzkumné zařízení nebo vybavení, na něž je podpora poskytnuta. Ukazatel se 
měří jako roční ekvivalent plného pracovního úvazku (FTE), počítaný podle 
metodiky uvedené v příručce OECD Frascati Manual 2015.  
Projekt musí zlepšit výzkumné zařízení nebo kvalitu výzkumného vybavení. 
Výměny bez zvýšení kvality jsou vyloučeny, stejně jako údržba. Výzkumné 
zařízení může být veřejné nebo soukromé.  
Nepočítají se volná místa v oblasti výzkumu a vývoje, ani pracovníci podpory 
výzkumu a vývoje (tj. místa, která se přímo neúčastní činností výzkumu a 
vývoje). Pokud je v zařízení zaměstnáno více výzkumných pracovníků jako 
přímý důsledek projektu (tj. jsou obsazena volná místa nebo vytvořena nová 
pracovní místa), započítají se noví výzkumní pracovníci do RCR102 - Výzkumná 
pracovní místa v podporovaných subjektech).  
Roční počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na plný úvazek je definován jako 
poměr pracovní doby skutečně strávené na výzkumu a vývoji během 
kalendářního roku děleno celkovým počtem hodin běžně odpracovaných ve 
stejném období jednotlivcem nebo skupinou. Podle dohody nemůže osoba 
provádět více než jeden plný úvazek ve výzkumu a vývoji ročně. Počet běžně 
odpracovaných hodin se stanoví na základě normativní/zákonné pracovní 
doby. Osoba pracující na plný úvazek bude identifikována s ohledem na její 
pracovní status, typ smlouvy (plný nebo částečný úvazek) a úroveň jejího 
zapojení do výzkumu a vývoje (viz odkaz OECD v kapitole 5.3). 
Definice výzkumných organizací viz RCO07. 

FTE/rok – 
pracovní místa 

 

109101 
RCO16 

Podíl institucionálních zainteresovaných 
subjektů v rámci procesu objevování 
podnikatelského potenciálu 

Počet institucionálních účastí na konzultacích se zúčastněnými stranami 
organizovaných v rámci strategií inteligentní specializace pro proces 
objevování podnikatelských příležitostí/potenciálu. 
Pokud se dva nebo více zástupců ze stejné organizace zúčastněných stran 
zúčastní stejné schůze, organizace se započítá jednou. (viz JRC online v 
odkazu) 

účast 
institucionálních 
zúčastněných 
stran    
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500013 
RCO67 

Kapacita tříd v nových nebo 
modernizovaných vzdělávacích 
zařízeních 

Kapacita učebny z hlediska maximálního počtu žáků/studentů, kteří mohou 
být zapsáni a využívat vzdělávací zařízení. Kapacita učebny by měla být 
počítána v souladu s vnitrostátními právními předpisy, ale neměla by 
zahrnovat učitele, rodiče, pomocný personál nebo jiné osoby, které mohou 
zařízení také používat.  
Lze nově vybudovat nebo modernizovat vzdělávací zařízení, jako jsou školy a 
univerzity. Modernizace nezahrnuje energetickou inovaci ani údržbu a opravy. 

osoby  

V
ýs

le
d

e
k 

214021 
RCR08 

Publikace z podpořených projektů 

Počet publikací z podporovaných projektů. Publikace mohou být ve formě 
článků, kapitol knih nebo knih (včetně společných publikací). Příspěvek 
podporovaného projektu by měl být jasně identifikovatelný. Ukazatel zahrnuje 
práce, které byly předloženy a přijaty k revizi v publikacích v oboru. 

publikace  

500501 
RCR71 

Počet uživatelů nových nebo 
modernizovaných vzdělávacích zařízení 
za rok 

Roční počet jedinečně registrovaných žáků/studentů využívajících 
podporovaná vzdělávací zařízení. U dosažených hodnot by měl být výpočet 
proveden ex post na základě počtu a velikosti skupin žáků/studentů 
využívajících zařízení alespoň jednou v průběhu roku po ukončení intervence. 
Výchozí hodnota ukazatele se týká počtu uživatelů podporovaného zařízení 
odhadovaného pro rok před zahájením intervence a pro nově budovaná 
zařízení je nulová. Ukazatel nezahrnuje učitele, rodiče, pomocný personál ani 
jiné osoby, které mohou zařízení také používat.   
Ukazatel zahrnuje vzdělávací zařízení, jako jsou školy a univerzity, které jsou 
nově budovány nebo modernizovány, a modernizace nezahrnuje energetickou 
inovaci ani údržbu a opravy. 

uživatelé/rok  

214001 
RCR06 

Podané patentové přihlášky 

Počet předložených a ověřených („evidence“) přihlášek patentů, které 
vycházejí z podporovaných projektů. Konečné udělení žádosti není 
podmínkou.  
Podporovaný projekt by měl mít jasně identifikovatelný příspěvek k patentu, 
pro který je žádost podána. Patentové přihlášky vzorů jsou součástí ukazatele 
RCR07. 

patentové 
přihlášky 

 

 


