Příloha č. 1 ITI výzvy PAV –Indikátory výzvy

Příloha č. 1 - Indikátory výzvy Předaplikační výzkum pro ITI
k předkládání žádostí o podporu integrovaných projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osy 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Investiční priorita : IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem
celoevropského zájmu
Specifický cíl

: SC 2 – Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

Číslo výzvy

: 11

Kód NČI Název indikátoru

výstupy

Počet nových výzkumných
2 04 00 pracovníků v podporovaných
(CO 24) subjektech

Měrná jednotka Atribut
FTE

2 04 02 Počet nových výzkumných
pracovníků v podporovaných
subjektech – ženy
2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, kteří
(CO 25) pracují v modernizovaných
výzkumných infrastrukturách

FTE

2 05 02 Počet výzkumníků, kteří pracují v
modernizovaných výzkumných
infrastrukturách – ženy
2 00 00 Počet podniků spolupracujících
s výzkumnými institucemi

FTE

FTE

Podniky

Specifikace pro výzvu

Povinný k výběru,
povinný k naplnění,
povinně svázaný s 2
04 02

Jedná se o počet všech nově vytvořených pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky
přepočítaných na FTE. Pracovní místo je přímým výsledkem implementace nebo realizace
projektu, musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána) a zvýšit celkový počet výzkumných
pracovních míst v organizaci.
Pracovní místo musí být obsazeno (tj. s pracovníkem musí být uzavřena smlouva/dohoda) nejdříve
po datu zahájení realizace projektu z OP VVV.
Povinný k výběru,
Počet všech nově vytvořených pracovních míst (přepočtených na FTE/počet plných úvazků)
nepovinný k naplnění v podpořených výzkumných zařízeních obsazených výzkumnými pracovníky – ženami.
Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění,
povinně svázaný s 2
41 01a 2 05 02

Počet výzkumných pracovníků (přepočtených na FTE), kteří pracují v modernizovaných
výzkumných centrech v rámci projektu podpořeného z OP VVV (jeden FTE se rovná jednomu roku
práce – cílová hodnota v rámci projektu se kumuluje, tj. jedná se o součet FTE za jednotlivé úvazky
a roky realizace projektu).
Tento indikátor je povinný a naplňuje se pouze v případě realizace aktivity h) Pořízení
infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování.
Nepovinný k výběru, Počet výzkumných pracovníků – žen (přepočtený na FTE/počet plných úvazků) pracujících
nepovinný k naplnění v podpořených výzkumných zařízeních.
Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Indikátor pokrývá rozhodující část projektů naplňující SC 2 zaměřených především na spolupráci
akademické a podnikové sféry. Je společným indikátorem v souladu s nařízením EFRR.
Rozhodujícím okamžikem pro započítání hodnoty milníku bude podpis partnerské smlouvy.
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Kód NČI Název indikátoru
2 41 01 Počet rozšířených či
modernizovaných výzkumných
pracovišť

výsledky

5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových
akcí

Měrná jednotka Atribut

Specifikace pro výzvu

Pracoviště

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění,
povinně svázaný s 2
05 00

Počet výzkumných pracovišť/center, u nichž došlo v rámci podpory k modernizaci či rozšíření
výzkumné infrastruktury, tj. k investicím do zařízení či přístrojů využívaných k výzkumným účelům.
Žadatel je povinen zvolit daný indikátor v případě realizace volitelné aktivity h) Pořízení
infrastruktury nezbytné pro projektové výzkumné záměry a jejich experimentální ověřování.
Hodnota indikátoru je stanovena dle počtu výzkumných pracovišť/center dle interního rozdělení
příjemce/partnera (tzn., pokud do projektu vstupuje jedno výzkumné centrum, je hodnota 1,
pokud do projektu vstupují různá pracoviště na straně příjemce či partnerů, je hodnota vyšší).
Žadatel je povinen specifikovat tento indikátor v příloze k žádosti o podporu projektu/ZoR projektu
– Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR.

Akce

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Počet jednorázových odborných akcí vedoucích k propagaci společné činnosti výzkumné
organizace a jejích partnerů včetně propagace společných výstupů.
Nejedná se o publicitu projektu.
Indikátor je povinně k výběru v případě realizace aktivity j) Aktivity vedoucí k šíření výsledků
společné výzkumné činnosti a jejich výstupů.
Počet odborných publikací evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo
ERIH PLUS vydaných po dni schválení projektu v OP VVV, u nichž je alespoň jedním ze spoluautorů
výzkumník z podpořeného výzkumného pracoviště. Jsou započítávány publikace typu "article",
"book", "book chapter", "letter" a "review".
Alespoň jedním ze spoluautorů publikace je výzkumník z podpořeného výzkumného pracoviště a
alespoň jedním ze spoluautorů výzkumník ze zahraničního pracoviště, tj. nemusí se jednat o
partnera projektu.

2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy
dokumentů) vytvořené podpořenými
subjekty

Publikace

Povinný k výběru,
povinný k naplnění

2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy
dokumentů) se zahraničním
spoluautorstvím vytvořené
podpořenými subjekty

Publikace

Nepovinný k výběru
povinný k naplnění

2 20 11 Mezinárodní patentové přihlášky
(PCT) vytvořené podpořenými
subjekty
2 03 12 Počet účastí podpořených
výzkumných týmů realizovaných v
programech mezinárodní spolupráce

Přihlášky

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Účasti

Nepovinný k výběru,
povinný k naplnění

Daný indikátor je podmnožinou indikátoru 2 02 11.
Jedná se o mezinárodní přihlášky podle smlouvy o patentové spolupráci (PCT).

Počet účastí výzkumných týmů z České republiky v zahraničních programech spolupráce, u nichž
bylo schváleno financování až po dni schválení projektu v OP VVV a u nichž je prokazatelná
souvislost s výzkumným zaměřením projektu.
Indikátor se vztahuje k realizaci aktivity f).
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