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Příloha č. 3 – Povinná osnova podnikatelského záměru projektu pro
program Proof of Concept

Povinná osnova je dokument, při jehož dodržení žadatel při tvorbě podnikatelského záměru (PZ) 
odpoví na všechny relevantní body, které hodnotitel použije pro hodnocení projektu a následné 
přidělení bodů.

1 Anotace projektu 
Žadatel zde uvede stručný popis projektu.

2 Identifikační údaje a historie žadatele 
2.1. Název subjektu, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo/daňové identifikační číslo.
2.2. Jméno a příjmení kontaktní osoby, zpracovatel podnikatelského záměru.
2.3. Stručná charakteristika žadatele – historie a současnost žadatele, současná vlastnická 

struktura.
2.4. Místo podnikání, místo realizace projektu – zde bude kromě adres uvedeno, i zda se jedná 

o vlastní či pronajaté prostory a zda je projekt realizován v některých zvýhodněných 
regionech.

3 Připravenost žadatele k realizaci projektu 
3.1 Personální a technické zajištění projektu – žadatel popíše vybavenost účastníků projektu 

po stránce technické a technické zajištění projektu.
3.2 Spolupráce s výzkumnými organizacemi – žadatel doloží zkušenosti se spoluprací 

s výzkumnými organizacemi, kde se podílel na společném výzkumu, sdílení znalostí, spolupráci 
se studenty/doktorandy a další obdobné aktivity. 

3.3 Popis strategie žadatele – žadatel popíše svou strategii, nové/inovované produkty, které uvedl 
na trh, 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 
strategie. 

3.4 Transfer technologií – žadatel popíše předchozí výsledky VaV, na které chce navazovat – tj. zda 
projekt vychází již z dokončeného transferu technologií1 mezi VO a žadatelem, nebo transfer 
je ve fázi příprav (žadatel plánuje zajistit práva duševního vlastnictví k výsledkům vyvinutých 
na VO), případně je projekt ještě ve fázi rozpracovaného výzkumu VO.

4 Podrobný popis projektu 
4.1. Náplň projektu

- Pro aktivitu 3.1a podrobný popis zaměření a realizace projektu (popis identifikované 
příležitosti, nového směru ve výzkumu, na který projekt navazuje), popis plánovaných aktivit 
směřujících k ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu;

- Pro aktivitu 3.1b podrobný popis zaměření a realizace projektu (popis činností v rámci 
experimentálního vývoje), popis činností směřujících ke komercializaci 
produktu/procesu/služby.

- Pro aktivitu 3.1a popis, z jakého důvodu projekt představuje významné riziko spojené 
s ověřením technické proveditelnosti;

- Pro aktivitu 3.1b doložení technické proveditelnosti projektu.

                                                          
1 Transferem technologie se pro účely programu rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické 
součásti apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy, spod.) včetně 
intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence, apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou 
školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu.
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- Popis, v jaké fázi vývoje je realizované řešení, celková historie a dosavadní práce na projektu.
4.2 Cíle projektu, výstup projektu – Indikátory k naplnění

- Žadatel zde definuje výstup projektu, který se v případě poskytnutí dotace stává indikátorem 

k naplnění, a to dle níže uvedeného přehledu:

- Indikátory povinné k výběru: 

20000 Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

20400 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech

20702 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy

22200 Počet aktivit/konceptů Proof of Concept v procesu ochrany duševního vlastnictví

- Indikátory povinné k naplnění:

22201 Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of Concept

- V aktivitě 3.1b je nezbytné popsat očekáváný výsledek projektu jako je finální prototyp včetně 
plánovaných parametrů.

- Porovnání s aktuálně existujícími řešeními včetně základního porovnání v oblasti nákladovosti, 
výkonnosti, dopadů na životní prostředí, zdraví lidí, zásad rovných příležitostí či další porovnání 
funkčnosti, nebo popsání způsobu, jak tyto informace budou během projektu získány a 
ověřeny. 

4.3 Harmonogram projektu a náplň jednotlivých etap

4.4 Způsobilé výdaje projektu – v této části žadatel podrobně uvede a popíše výši a strukturu
způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu všech rozpočtových položek. Uvede i náklady 
na externí subjekty a jejich výši.

a. Mzdy a pojistné

Název 
pracovní 

pozice
úvazek

hrubá 
měsíční 
mzda

hrubá 
mzda 

1.etapa

hrubá 
mzda 

2.etapa

hrubá 
mzda 

3.etapa

hrubá 
mzda 

4.etapa

Celkem 
za etapy

CELKEM x x

b. Náklady na konzultační a odborné služby
- Popis všech konzultačních a odborných služeb, odůvodnění jejich potřeby, 

vyčíslení způsobilých výdajů jednotlivých služeb (testování, zpracování studií, 
patenty a licence pro studii proveditelnosti).

c. Materiál
- Popis a vyčíslení nákladů na materiál použitý v rámci projektu. 

d. Ostatní režie
- Popis výdajů nezbytných k zajištění průběhu projektu, maximální výše těchto 

způsobilých činí max. 15 % z položky Mzdy a pojistné.
e. Odpisy 

- Popis, vyčíslení a odůvodnění relevantnosti odepisovaného majetku.
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f. Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a 
šíření znalostí

Název 
pracovní 

pozice
úvazek

hrubá 
měsíční 
mzda

hrubá 
mzda 

1.etapa

hrubá 
mzda 

2.etapa

hrubá 
mzda 

3.etapa

hrubá 
mzda 

4.etapa

Celkem 
za etapy

CELKEM x x

g. Náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
- Popis a vyčíslení všech nákladů na uznání patentů a dalších nehmotných aktiv; 

popis jakým způsobem budou do způsobilých výdajů zařazeny náklady na práva 
duševního vlastnictví k transferu technologií, ze kterého vychází předkládaný 
projekt.

h. Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
- Popis všech konzultačních a odborných služeb, odůvodnění jejich potřeby, 

vyčíslení způsobilých výdajů jednotlivých služeb; relevantní pouze pro aktivitu 
3.1b.

4.5. Inovační potenciál projektu

– žadatel uvede, jaký má dopad realizace projektu na zvýšení inovační kapacity podniku; 
popíše plánované nové produkty/procesy a služby (případně zlepšení stávajících) a očekávané 
parametry inovace včetně plánované výkonnosti, 

4.6. Tržní potenciál plánovaných výsledků

– žadatel zde popíše výchozí analýzu a základní zhodnocení konkurenčního prostředí, velikost 
trhu, růstový potenciál, doloží existující/budoucí poptávku daného produktu/řešení po jeho 
předpokládaném uvedení na trh. Žadatel popíše, jaké důvody povedou identifikované skupiny 
uživatelů ke koupi budoucího produktu/řešení oproti současným existujícím řešení. 

4.7. Dopad na životní prostředí

– žadatel zde prokazatelně popíše, je-li relevantní ve vztahu k předkládanému projektu
pozitivní dopad na životní prostředí se změřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost 
vůči změně klimatu a/nebo efektivnější nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená 
s projevy sucha;

4.8. Plán komercializace

– žadatel nastíní prvotní plán komercializace a další návazné kroky včetně ošetření práv 
duševního vlastnictví a osvětlí, jak budou tyto aktivity dále rozvíjeny. 

4.9. Sítě spolupráce

– žadatel popíše aktivity, které povedou k zapojení žadatele do externí spolupráce a posílení či 
vytvoření nových sítí spolupráce. 
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4.10. Soulad s Národní RIS3 strategií

– žadatel uvede a zdůvodní výběr, v jaké aplikační doméně bude jeho výstup figurovat, dále 
uvede, jak projekt svým zaměřením odpovídá některé z potřeb, východisek, cílů či dalších 
aspektů relevantní Národní domény specializace, prioritní aplikační domény PM. Rovněž 
uvede vazbu projektu na vybrané znalostní domény. 

5 Závěr 

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




