Platnost od: 21.10.2008

Příloha č. 7 Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)
Prosperita, výzva 1, režim veřejné podpory
A) Stručný souhrn obsahu projektu
1) Identifikace žadatele
2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu
výstupů projektu (uvést hodnoty ukazatelů při ukončení projektu)
a vymezení cílových skupin
3) Zdůvodnění potřebnosti projektu, jeho přínos a odůvodnění dosažení
ukazatelů
4) Předpokládaný objem způsobilých výdajů, dotace, cena za m3
obestavěného prostoru a uvedení investičních celků v hodnotě nad
500 tis. Kč
5) Personální zajištění realizace projektu, interní/externí proveditelnost,
počet zaměstnanců
B) Charakteristika žadatele
1) Stručná charakteristika žadatele a předmětu jeho činnosti (max. 250
slov)
2) Stručná historie a současnost
3) Strategie a vize rozvoje žadatele, plánované projekty (vč. finančních
výhledů, způsobu zajištění realizace a odhadu dopadu na kapacity
žadatele, žadatel uvede, zda a jakým způsobem je projekt součástí
většího projektového celku)
4) Doposud realizované relevantní projekty a jejich stručný popis
5) Schéma začlenění projektu v organizaci žadatele
C) Charakteristika výzkumného subjektu
1) Dosavadní spolupráce (žadatel uvede počet prokazatelně
realizovaných projektů aplikovaného výzkumu za poslední 2 roky
a počet projektů realizovaných s komerčními partnery)
2) Plánována spolupráce (doložit smluvně v příloze)
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3) Prokázat, zda výzkumný subjekt v rámci interního hodnocení svých
zaměstnanců zohledňuje angažování se a reálnou spolupráci
pedagogů, případně studentů na "komerčních projektech" (projekty
aplikovaného výzkumu, spin-off firmy apod.)
4) Výčet účastí výzkumného subjektu v mezinárodních sítích
a programech v oblasti aplikovaného výzkumu, high-tech apod. (uvést
ověřitelný kontakt na leadera projektu, vlastní funkční www stránku
projektu)
D) Charakteristika spolupracujícího vědeckotechnického
parku/podnikatelského inkubátoru
1) Vazba na infrastrukturu generující, podporující apod. podnikatelské
subjekty (např. vědeckotechnické parky)
2) Popis infrastruktury včetně popisu jednotlivých s projektem
souvisejících partnerů
E) Podrobný popis aktivit projektu a jeho soulad s programem
1) Základní popis projektu, historie, jeho cílů a souladu s programem
2) Vazba projektu na cíle regionální a státní rozvojové politiky,
strategické dokumenty
3) Posouzení potřebnosti daného projektu v regionu/oblasti
4) Definice cílových skupin
5) Zdůvodnění výběru oboru, potenciál jeho trhu, dlouhodobé trendy
(např. cílových skupin, oborů, trhů pro výsledky VaV aj.)
6) Popis konkurenčních projektů a vymezení se vůči nim
7) Výstupy projektu po dobu udržitelnosti (odůvodnění splnění
závazných a monitorovacích ukazatelů, další výstupy)
8) Popis aktivit projektu a jeho výsledek po ukončení doby udržitelnosti
9) Způsob realizace projektu v případě, že nebude podpořen dotací
F) Lokalita projektu
1) Charakteristika regionu - obecná
2) Hlavní odvětví zastoupená v regionu
3) Údaje o institucích terciálního vzdělávání
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4) Kvalifikace pracovní síly v regionu
5) Nezaměstnanost
6) Napojení regionu na dopravní infrastrukturu
G) Technická realizace projektu
1) Postup přípravy projektové dokumentace a přípravy projektu
2) Výtah ze studie pro územní rozhodnutí o pozemku/lokalitě projektu
(doplnit snímkem z katastrální mapy s vyznačením objektu)
3) Stavební práce
4) Organizace nové výstavby
5) Popis regenerace „Brownfield“ (sanace, rekonstrukce, foto, odhad
v případě nákupu nemovitosti)
6) Výběr technologie v souvislosti se stavbou
7) Specifikace zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie
8) Opravy a údržba
9) Plánovaná plocha pro jedno pracovní místo větší, rovno, menší 12 m2
10)

Cena za m3 obestavěného prostoru

11)

Provozní program a rozsah činností

12) Charakteristika a potřebnost strojů, zařízení a další technologie pro
provoz
13)

Podmínky pro získání a provozování technologie

14) Stavební rozpočet zpracovaný autorizovaným stavebním
inženýrem dle metodiky RTS
H) Organizační a provozní zajištění projektu
1) Provázání projektu s rozvojovou strategií a dalšími projekty
žadatele/SWOT žadatele
2) Interní zdroje pro zabezpečení realizace projektu vč. org. diagramu
a) Stručná charakteristika projektového týmu a jimi zajišťovaných
aktivit v projektu (např. doložit strukturovanými životopisy, popsat
způsob náboru týmu aj.)
b) Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace
zaměstnanců spojených s přípravou a/nebo realizací projektu
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c) Specifikovat přírůstek/úbytek průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců (z toho ženy) v souvislosti s realizací projektu
d) Režijní náklady provozovatele – de minimis

3) Externí zdroje pro zajištění realizace projektu (uvést outsourcované
aktivity)
4) Zahájení a ukončení projektu
5) Členění do etap ve vazbě na pravidla pro etapizaci, výstupy etap
6) Návrh poskytovaných služeb a činností
a)
b)
c)
d)

Technologický transfer v ČR
Mezinárodní technologický transfer do ČR
Mezinárodní technologický transfer z ČR
Poskytování odborného poradenství při realizaci technologického
transferu
e) Pořádání kooperačních burz
f) Poskytování technology watch
g) Účast na konferencích, seminářích a výstavách
h) Vedení databáze partnerů pro technologický park
i) Zajišťování technologického auditu
j) Zajišťování zdrojů pro rozvoj firem
k) Nabídka dotované poradenské služby
l) Nabídka dotované rekvalifikace
m) Nabídka dotované technické služby
n) Nabídka poradenství v oblasti financování start-ups
o) Plnění funkce nebo plánuje projekt centra pro transfer technologií
p) Plnění funkci nebo plánuje další projekt inkubátoru
q) Plnění funkce školící a vzdělávací
r) Zajištění finančních prostředků pro projekty realizovanými s
investory a firmami
s) Vytváření sítě poboček (především sítě Business Angels )

7) Ukazatele závazné a monitorovací
a) Počet podpořených inovačních společností
b) Množství podlahové plochy pro účely VTP, inkubátoru, centra
transferu technologií
c) Počet akcí vedoucích k realizaci ochrany duševního vlastnictví
d) Počet inovačních projektů / akcí
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e) Podíl využití - pronajaté podlahové plochy inovačním
společnostem1
f) Platnost vlastnického práva k pozemku, budově, stavbě
g) Trvání spolupráce se vzdělávacími, výzkumnými a vývojovými
institucemi
h) Zapojení do mezinárodních vědecko výzkumných sítí
i) Vytvořená pracovní místa firmami umístěnými v prostorech
j) Další navržené indikátory pro hodnocení projektu včetně způsobu
měření

I) Analýza rizik projektu
1) SWOT analýza projektu
2) Citlivostní analýza rizik
J) Finanční analýza projektu ve vazbě na finanční kalkulačku (příloha
projektu)
1) Rozbor a slovní odůvodnění nákladů a výnosů spojených s projektem
(výstupem je tabulka obsahující veškeré náklady spojené s projektem
v členění na provozní a investiční a veškeré výnosy spojené
s projektem; to vše dle jednotlivých let realizace projektu)
2) Komentář zdrojů financování projektu
3) Komentář peněžní toků projektu s přihlédnutím k vlivu rizik
4) Komentář hodnocení ekonomické efektivnosti a uvedení závěrů
finanční analýzy
5) Rozpočet projektu zpracovaný dle struktury uznatelných nákladů
uvedený v příloze č.3 aktuální výzvy
K) Ekonomická analýza projektu
1) Socioekonomické přínosy projektu
2) Komentář k zohlednění socioekonomických přínosů pro
realizovatelnost projektu
3) Vliv projektu na životní prostředí včetně popisu opatření k úsporám
energií nově provozovaných budov
4) Výpočet základních ekonomických ukazatelů projektu
L) Závěry
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