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Příloha č. 5 - Doporučená osnova podnikatelského záměru 
projektu pro program Aplikace 

 
Doporučená osnova je dokument, při jehož dodržení žadatel při tvorbě podnikatelského 
záměru odpoví na všechny relevantní body, které hodnotitel použije pro hodnocení projektu 
a následné přidělení bodů. 
Zároveň není potřeba, aby žadatel zdvojoval své odpovědi v žádosti a podnikatelském záměru, 
ale rozhodně se doporučuje využít odkazu na konkrétní část v samotné Žádosti o podporu. 

 
1. Anotace projektu 

Žadatel zde stručně uvede zaměření projektu a jeho očekávaný výsledek  

 
2. Připravenost žadatele k realizaci projektu 

2.1. Stručná historie žadatele 
2.2. Popis rozvojové strategie žadatele – žadatel popíše svou rozvojovou strategii, součástí 

je specifikace části trhu, na kterou se zaměřuje výsledek projektu, a popis obdobných 
řešení v zahraničí. Žadatel uvede, jak konkrétně projekt přispěje k naplňování jeho 
rozvojové strategie.  

2.3. Popis současné ekonomické situace a kapacitního zajištění realizace projektu 
2.3.1. Ekonomická situace 
2.3.2. Výzkumně – vývojová kapacita – žadatel popíše vybavenost účastníků projektu 

po stránce technické, včetně laboratorního a přístrojového vybavení, ve vazbě na 
výzkumné a vývojové činnosti plánované v projektu. 

2.3.3. Management projektu a organizační zajištění  
2.4.  Odborná způsobilost k řešení projektu 

2.4.1. Složení řešitelského týmu – žadatel specifikuje složení řešitelského týmu u 
všech účastníků projektu, včetně zkušeností jeho jednotlivých členů s projekty 
výzkumu a vývoje.  

2.4.2. Stručný popis projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 
v minulosti řešených žadatelem – žadatel popíše na příkladech minulých projektů 
své zkušenosti a způsobilost pro realizaci projektu. Tuto způsobilost je vhodné 
vždy prokázat na tu část projektu, kterou se zavázal realizovat. Žadatel 
na příkladech ukončených projektů rovněž prokáže způsobilost projekt výzkumu 
a vývoje úspěšně dokončit a využívat jeho výsledky. 

2.5. Motivační účinek – žadatel zhodnotí význam přidělení podpory z hlediska rozsahu 
projektu, jeho cílů a rychlosti realizace ve srovnání s variantou řešení projektu bez 
poskytnutí podpory. 

 
3. Realizační část podnikatelského záměru 

3.1. Cílová náplň projektu – popis zaměření projektu z hlediska oblasti, do jaké bude výstup 
projektu spadat (CZ-NACE); popis samotného řešení projektu; technické 
a technologické aspekty (použité technologie, materiálové a energetické toky), SWOT 
analýza. 

3.2. Místo realizace projektu - uvedení místa/míst realizace projektu. Mimo jiné je nutné 
uvést, zda bude projekt realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných 
usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013. 

3.3. Výstupy projektu – žadatel uvede a specifikuje hlavní výsledek projektu, který musí být 
jedním z následujících výsledků výzkumu a vývoje: prototyp, poloprovoz, ověřená 
technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor. Uvede rovněž další očekávané 
výsledky výzkumu a vývoje.  

3.4. Inovativnost připravovaného řešení – žadatel popíše, jakým způsobem ovlivní 
očekávaný výstup projektu situaci na relevantních trzích v ČR a ve světě. Dále zde 
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popíše očekávaný stupeň inovace výsledku (příp. inovační řád) a uvede, zda a jak řešení 
projektu přispěje k přesunu aktivit Žadatele do kategorie produktů s vyšší technologickou 
úrovní. 

3.5. Způsobilé výdaje projektu – v této části žadatel uvede a popíše výši a strukturu 
způsobilých výdajů v členění na jednotlivé účastníky projektu a na průmyslový výzkum 
a experimentální vývoj (vzhledem k charakteru programu je maximální podíl činností 
v průmyslovém výzkumu omezen na 50 %). Zároveň žadatel zdůvodní přiměřenost 
navrhované výše způsobilých výdajů. 

3.6. Harmonogram a etapy projektu – žadatel popíše zvolenou strategii týkající se technické 
realizace jednotlivých etap projektu, klíčové milníky projektu a jakým způsobem jsou 
naplánovány jednotlivé časové logické celky projektu (etapy). Žadatel uvede rozpočet 
a požadavky na management jednotlivých etap a specifikuje jejich vzájemnou 
návaznost. 

3.7. Zajištění práv duševního vlastnictví – žadatel uvede způsob zajištění práv duševního 
vlastnictví po ukončení projektu, včetně způsobu rozdělení mezi účastníky projektu. 

3.8. Udržitelnost projektu – finanční, personální. 

 
4. Popis projektového potenciálu 

4.1. Marketingová strategie žadatele a tržní potenciál projektu – žadatel představí svou 
marketingovou strategii včetně strategie využití výsledků projektu, popíše plány na 
komercializaci výsledků projektu po jeho ukončení a další nároky (např. investiční) 
uvedení na trh, součástí je porovnání nákladů na projekt a dalších nutných nákladů 
a očekávaných výnosů z realizace výsledků. Žadatel také popíše možné bariéry 
využívání výsledků projektu. 
Žadatel popíše tržní potenciál výstupů projektu a předpokládané tržní příležitosti – 
současný stav trhu, na který je projekt zaměřen, předpokládanou dynamiku trhu 
(velikost, předpokládaný růst), očekávaný podíl na trhu apod.   

4.2. Neekonomické přínosy projektu – žadatel uvede, zda má projekt potenciál pro jiné než 
ekonomické přínosy – projekt přispívá k řešení společenských výzev definovaných na 
národní nebo evropské úrovni (Národní priority VaVaI nebo rámcový program Horizont 
2020), případně k rozvoji mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (např. spolupráce 
v rámci sítě IraSME). Žadatel zde také popíše, jaký vliv má projekt na životní prostředí.  
Dále je možné uvést, zda výstupy projektu spadají do oblasti sociálních inovací 
a případně další neekonomické přínosy projektu. 

4.3. Potenciál rozvoje spolupráce podniků a výzkumných organizací – žadatel popíše, jakým 
způsobem realizace projektu může zvýšit možnost spolupráce podnikatelské 
a výzkumné sféry. V případě řešení projektu v účinné spolupráci více subjektů žadatel 
uvede, jakým způsobem byla naplněna definice účinné spolupráce, zejména jakým 
způsobem jednotliví účastníci společně stanovili rozsah projektu, jak budou přispívat 
k jeho realizaci a sdílet jeho rizika a výsledky. 

 
5. Finanční analýza projektu 

5.1. Hlavní ekonomické cíle projektu - žadatel uvede hlavní ekonomické cíle projektu, 
sledované ekonomické ukazatele projektu a celkové hodnocení ekonomické efektivnosti 
žadatele, a to v souladu s CBA, která je součástí plné žádosti o dotaci. 

5.2. Analýza rizik - žadatel určí klíčová ekonomická a neekonomická rizika projektu, jejich 
dopad na realizaci projektu a na jeho efektivnost včetně opatření k eliminaci těchto rizik. 

5.3. Financování projektu – žadatel uvede, jaké druhy financování projektu pro realizaci 
projektu bude využívat. 

 
6. Závěr 

Shrnutí základních údajů o projektu, případně uvedení dalších relevantních skutečností. 


