Příloha č. 3
Osnova podnikatelského záměru – Vysokorychlostní internet
1

Identifikační údaje žadatele o podporu

1.1
1.2

Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ
Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat
jménem žadatele, její pozice ve společnosti
Jméno a příjmení kontaktní osoby
Zpracovatel podnikatelského záměru
Název projektu a jeho stručný popis doplněný o soulad projektu s cíli Programu
Vysokorychlostní internet vč. souhrnu výstupů projektu, soulad s RIS3 strategií
dle Výzvy, seznam příloh

1.3
1.4
1.5

2

Charakteristika žadatele

2.1
Majetkoprávní vztahy
2.1.1 Vlastnictví žadatele (struktura skupiny, do které žadatel patří, graf majetkové
struktury skupiny, v případě existence mateřské společnosti vývoj základních
ekonomických ukazatelů za poslední 2 roky (tam, kde je to možné))
2.1.2 Stručná historie a současnost majetkoprávních vztahů
2.2
Hlavní předmět podnikání (stručná historie a současnost, max. 250 slov)
2.2.1 Předmět činnosti žadatele (v současnosti, historický vývoj, uvedení jak dlouho
žadatel podniká a jakým předmětem činnosti se v jednotlivých obdobích zabýval,
informace se vykazují za žadatelský subjekt resp. mateřskou společnost)
2.2.2 Zákazníci, trhy, postavení žadatele na trhu, návaznost projektu na dosavadní
aktivity žadatele
2.2.3 Reference z dosavadních projektů/zakázek
2.2.4 U projektu s výší dotace nad 20 mil Kč žadatel detailněji rozvede principy dalších
firemních činností mimo hlavní předmět podnikání (obchod, inovace, investice) a
identifikuje kritická místa implementace včetně způsobu předcházení vzniku
kritických stavů.
2.3

SWOT analýza žadatele

3

Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Vymezení celkové investice do projektu a způsobu jeho financování
Rozpis způsobilých výdajů
Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt
Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice financována; v případě úvěrů je
třeba uvést zdroj, popis a kroky, které byly učiněny k jejich získání; vhodné
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předložit příslib úvěru od banky, resp. čestné prohlášení od mateřské společnosti
nebo jiného spřízněného subjektu, který bude poskytovat půjčku
4

Časový harmonogram projektu

4.1
4.2
4.3

Zahájení projektu
Ukončení projektu
Etapizace projektu ve vazbě na plnění podmínek, náplň a výstupy jednotlivých
etap, Ganntův diagram,

5

Ostatní informace (nepovinné)

6

Závěr předkladatele projektu a žadatele o dotaci (shrnutí relevantních údajů
z projektu – summary)

6.1

Uvést také informaci, zda žadatel pro tento projekt žádá nebo již obdržel jinou
podporu (ze státního rozpočtu ČR, ze strukturálních fondů EU apod.), případně
zda podpora poskytovaná v rámci tohoto projektu nesouvisí s podporou
poskytnutou či přislíbenou pro jiné projekty žadatele (příp. členy podnikatelské
skupiny).
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