
 

Příloha č. 3 
 

Doporučená osnova podnikatelského záměru 

 

1. Stručná charakteristika žadatele 

a. Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, ne/plátce DPH, Osoba oprávněná jednat 

jménem žadatele 

b. Hlavní předmět podnikání - řešení projektu CZ-NACE (na základě OR nebo 

RŽP), případně celní kód produkce (např. potravinářství) 

c. Délka současného podnikání (zápis do živnostenského rejstříku, nebo podle 

jiných právních předpisů)  

d. Aktuální počet zaměstnanců 

 

2. Popis projektu a jeho soulad s výzvou programu 

a. Popis výrobku/služby (unikátnost, kvalita), který chce firma v projektu 

realizovat (pokud žadatel již podniká, doplní srovnání se stávající produkcí / 

službou) 

b. Zdůvodnění potřebnosti a přínosu z realizace celého projektu (motivace 

k realizaci, uplatnění produkce na trhu, zajištění odbytu) 

c. Materiální a technická způsobilost zabezpečit projekt (posuzována je 

materiální a technická vybavenost žadatele) 

d. Popis pořízených zařízení (včetně technické specifikace parametrů 

pořizovaných zařízení a srovnání s výchozím stavem) 

e. Rozpočet projektu po položkách (identifikace všech zdrojů a způsobilých a 

nezpůsobilých výdajů). 

 

Název zařízení Cena *  Druh způsobilých 

výdajů 

Stručný popis 

parametrů 

Zhodnocení 

přínosu 

  dlouhodobý 

hmotný majetek 

  

  dlouhodobý 

nehmotný majetek 

  

  drobný hmotný a 

nehmotný majetek 

  

*je nutné předložit minimálně tři cenové nabídky 



 

 

f. Harmonogram realizace projektu 

g. Zdroje financování projektu, poměr vlastních a cizích zdrojů 

h. Předchozí zkušenosti žadatele s podnikáním v daném oboru 

i. Zhodnocení potenciálu (trh, konkurence, hlavní dodavatelé a odběratelé, 

propagace) 

j. Zhodnocení slabých stránek a rizik projektu a jeho pozitiv. 

k. Místo realizace projektu (sídlo, nebo provozovna, kde budou umístěny 

technologie). 

l. Horizontální ukazatele projektu 

i. Rovné příležitosti mezi muži a ženami 

ii. Popis vlivu projektu na životní prostředí a udržitelný rozvoj. 

 

3. Kvantitativní a kvalitativní přínosy projektu, popis plánovaných přínosů celého 

projektu  

i. Ekonomické efekty (nárůst tržeb v jednotlivých létech po dobu 

udržitelnosti, vstup na nové trhy, získání nových zákazníků, zvýšení 

kapacity produkce, snížení nákladů, snížení spotřeby materiálů a 

energie, zkrácení času) 

ii. nefinanční efekty (zvýšení kvality zboží a služeb, zlepšení výrobní 

pružnosti, zlepšení komunikace a interakce, zvýšení schopnosti 

adaptace na rozdílné poptávky klientů atd.). 

 

4. Udržitelnost výsledů projektu po dobu 3 let 

Schopnost zajistit udržitelnost projektu po ukončení jeho realizace (vztah 

k nemovitosti místa realizace). 

 
 
Doporučený rozsah Podnikatelského záměru 4A4 
 


