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Priorita 1 – Inovace a konkurenceschopnost 
 
Specifický cíl: Posilování udržitelného růstu a 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření 
pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné 
pomocí produktivních investic  
 

 Opatření: 
M 1.1 – Podpora zapojení malých a středních podniků do 
výzkumu a inovací 

 M 1.2 – Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro 
malé a střední podniky 
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Úvod 

Tyto pokyny obsahují definice ukazatelů výstupů a výsledků na úrovni specifického cíle a 
opatření. Pokyny poskytují přehled o důkazech, které je nutné předložit, a další vysvětlení 
k ukazatelům výstupů a výsledků. 

Ukazatele výstupů slouží k měření výstupů dosažených prostřednictvím aktivit projektu. Pro 
každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výstupů. Pro každý projekt musí být 
vybrán alespoň jeden ukazatel výstupu (RCO nebo OI-CP) stanovený pro daný specifický cíl.  

Ukazatele výsledků slouží k zachycení dopadů/efektů, jichž má být prostřednictvím projektu 
dosaženo. Pro každý specifický cíl existuje jeden nebo více ukazatelů výsledků. Pro každý 
projekt musí být rovněž vybrán alespoň jeden ukazatel výsledku (RCR nebo RI-CP) definovaný 
pro daný specifický cíl.  

Tyto údaje jsou povinné. 

Podáním projektové žádosti dochází k přiřazení plánovaného projektu k příslušné prioritě, 
specifickému cíli a opatření, na něž jsou navázány odpovídající ukazatele výstupů a výsledků.  

Žadatel musí v projektové žádosti uvést cílové hodnoty (konečné cíle), které jsou pro tyto 
ukazatele realistické a které mají být dosaženy do ukončení projektu. Kromě toho musí být 
plánované cílové hodnoty v přiměřeném poměru k plánovanému finančnímu krytí projektu. 
Společný sekretariát může v rámci konzultace vyslovit doporučení k úpravě cílových hodnot, 
jichž má být dosaženo. V rámci podávání zpráv o průběhu projektu nebo při ukončení projektu 
je nutné dosažené cílové hodnoty popsat. Dosažení cílových hodnot musí být doloženo 
důkazy. 

Priorita 1 – Inovace a konkurenceschopnost 

Specifický cíl – Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a 

středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo 

jiné pomocí produktivních investic 

Opatření 

M 1.1 – Podpora zapojení malých a středních podniků do výzkumu a inovací 

M 1.2 – Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro malé a střední podniky 

Přehled ukazatelů výstupů a výsledků 

Ukazatel Jednotka měření Milník 2024 Cílová hodnota 2029 

RCO 87 organizace 8 27 

RCR84 organizace -- 11 

OI-CP 1 řešení 0 13 

RCR104 řešení -- 5 

RCO 01 podnik 12 240 

RCO 04 podnik 12 240 
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Ukazatel1 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

RCO01 podpořené 
podniky 

podnik Počet podniků; 

Hodnota tohoto ukazatele se 
rovná hodnotě ukazatele 
RCO04. 

viz RCO04 Definice ukazatele výstupu: Podniky 
jsou výdělečné organizace, které 
vyrábějí zboží nebo poskytují služby za 
účelem uspokojení potřeb trhu. 

Do ukazatele se započítávají všechny 
podniky, které z Programu obdrží 
finanční nebo nefinanční podporu. 

Viz také RCO04. 

RCO04 podniky 
s nefinanční 
podporou 

podnik Počet podniků  Doklady:  

- prezenční listiny nebo seznamy 
podniků, které využily služby, 
poradenské služby nebo podpůrné 
služby  

 
Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 
 

Ve zprávě musí být zdokumentovány 
poskytované služby, poradenské služby 
a podpůrné služby. 

Počet podniků, které obdržely 
nefinanční podporu z podpořeného 
projektu. Podpora musí být 
zdokumentována.  

Za nefinanční podporu lze považovat 
například služby typu poradenských 
služeb (poradenská pomoc a školení za 
účelem výměny znalostí či zkušeností 
apod.) nebo podpůrné služby 
(poskytnutí kancelářských prostor, 
webových stránek, databází, knihoven, 
průzkumu trhu, příruček či manuálů, 
pracovních nebo vzorových dokumentů 
apod.). 

Jednorázové podpory, jako jsou např. 
telefonáty se žádostmi o informace, se 
nezohlední. 

Každý podnik se započítává pouze 
jedenkrát. 

Mikropodnik: <= 10 zaměstnanců, roční 
obrat nebo bilanční suma roční rozvahy 
<= 2 mil. EUR 

Malý podnik: 10 až 49 zaměstnanců, 
roční obrat nebo bilanční suma roční 

                                                
1 RCO = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 
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rozvahy > 2 mil. EUR a zároveň <=10 
mil. EUR  

Střední podnik: 50 až 249 
zaměstnanců, roční obrat > 10 mil. 
EUR a zároveň <= 50 mil. EUR nebo 
bilanční suma roční rozvahy > 10 mil. 
EUR a zároveň <= 43 mil. EUR 

Velké podniky > 250 zaměstnanců a 
roční obrat > 50 mil. EUR nebo bilanční 
suma roční > 43 mil. EUR. 

RCO87 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří v projektu 
spolupracují 

Hodnota vyplývá z výčtu 
kooperačních partnerů.  

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR84. 

Doklady:  

- smlouva o poskytnutí dotace, příp. 
smlouva o změně projektu 

 
Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva  

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které spolupracují 
v podpořeném projektu.  

RCR84 organizace 
zapojené do 
přeshraniční 
spolupráce po 
dokončení 
projektu 

organizace Počet kooperačních 
partnerů, kteří nadále 
přeshraničně spolupracují po 
ukončení projektu 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
RCO87. 

 

Doklady:  

- formální dvojjazyčná dohoda o 
pokračování spolupráce 

 
Evidence: 

- zpráva 1 rok po ukončení projektu  
 

Dohoda může být uzavřena již 
v průběhu realizace projektu nebo do 
jednoho roku od ukončení projektu. 
Dohoda musí být předložena 
Kontrolorovi nejpozději do jednoho roku 
od ukončení projektu. 

Do ukazatele se započítávají 
organizace, které nadále přeshraničně 
spolupracují po ukončení projektu. 
Přitom se jedná o organizace, které se 
již podílely na realizaci daného projektu 
a byly započítány do ukazatele RCO87. 

Ve spolupráci nemusí pokračovat 
všechny organizace, které se podílely 
na podpořeném projektu.  

Spolupráce nemusí pokrývat stejné 
téma, jímž se zabýval ukončený 
projekt. 
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Ukazatel2 Název Jednotka měření Specifikace cílových hodnot   Důkazy Pokyny a vysvětlivky 

OI-CP1 řešení, která jsou 
společně vyvíjena 
v rámci realizace 
projektu 

řešení U projektů s příslušným 
obsahovým zaměřením 
uvést počet řešení 

Pokud není relevantní, 
uvede se hodnota 0. 

Tento ukazatel výstupu má 
vazbu na ukazatel výsledku 
RCR104. 

Doklady:  

- dokument popisující vypracované 
řešení  
 

Evidence: 

- zpráva za projekt 
- závěrečná zpráva 
 

Ukazatel zachycuje počet řešení 
vyvinutých v rámci doby realizace 
projektu.  

Tato řešení zahrnují přenos know-how 

nebo vývoj či zavádění 
výrobků/produktů nebo technologií či 
služeb. Za řešení se považuje (tj. i 
započítává) také vytváření nových sítí 
či klastrů nebo také rozšiřování či 
kvalitativní zlepšení stávajících sítí 
nebo klastrů. 

RCR104 řešení přijatá 
nebo rozvíjená 
organizacemi 

řešení Počet řešení 

Tento údaj je povinný, pokud 
byl použit ukazatel výstupu 
OI-CP1. 

Právní a administrativní 
řešení v ukazateli nejsou 
zahrnuta. 

 

Doklady:  

- dokument organizace, která řešení 
převzala, obsahující popis přijatého 
řešení včetně informací o zkušební 
fázi a výsledcích testování a popř. 
popis rozvíjení řešení a plánované 
implementace/realizace 

 

Evidence: 

- závěrečná zpráva nebo zpráva do 1 
roku po ukončení projektu 

Ukazatel zachycuje řešení, která nejsou 
právními nebo administrativními 
řešeními, byla vyvinuta prostřednictvím 
podpořeného projektu a byla převzata a 
příp. zlepšena již v průběhu realizace 
daného projektu nebo do jednoho roku 
od jeho ukončení. U organizací, které 
řešení přijímají nebo rozvíjejí, se může 
jednat o účastníky projektu nebo jiné 
organizace. Přebírající organizace 
převzetí/zlepšení zdokumentuje a 
dokumentaci předá Lead partnerovi.  

Definice pojmu „řešení“ pro specifický 
programový ukazatel výstupu OI-CP1 
platí v plném rozsahu také pro ukazatel 
RCR104. 

 

                                                
2 RCO = ukazatel výstupu; OI-CP1 = ukazatel výstupu; RCR = ukazatel výsledku 


