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Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého 
a Moravskoslezského kraje 

 
Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen „Zásady“) 

 
Doporučená struktura projektového záměru 

 
1. Popis projektového záměru – stručný úvod 

1.1. Stručný a výstižný název projektového záměru (dále jen PZ)  
1.2. Cíle PZ 
1.3. Zpracovatel projektu – v případě, že žadatel není zpracovatelem projektu, uveďte základní 

údaje o zpracovateli včetně kontaktních údajů 
 
2. Žadatel 
2.1. Identifikace žadatele 
2.2. Popis podniku (nepovinné, pokud je žadatelem obec nebo kraj) 
 2.2.1. Obor podnikání – hlavní podnikatelské aktivity  
 2.2.2. Historie podniku – stručný přehled  
 2.2.3. Majetkoprávní vztahy v rámci podniku  
 2.2.4. Organizace podniku 
  2.2.4.1. Vedení podniku  

– uveďte vlastníky společnosti, členy představenstva, hlavní řídící personál, 
spolu s jejich vzděláním a praxí; 

  2.2.4.2. Zaměstnanci 
- uveďte současný stav, věkovou strukturu, poměr žen a mužů, počet 
zaměstnanců na plný a zkrácený pracovní úvazek, osoby se změněnou 
pracovní schopností apod. včetně jejich pracovního zařazení, vzdělání atd.; 

 2.2.5. Výrobky a služby 
  - popište produkci, výrobky a služby podniku, včetně objemů  
 2.2.6. Analýza trhu 
  2.2.6.1. Zákazníci 
   - charakterizujte Vaše zákazníky, geografická a oborová   
   specifika, odběratelské zajištění produkce; 
  2.2.6.2. Konkurence a její omezení 
   - popište Vaše největší konkurenty a jejich produkci; 
  2.2.6.3. Dodavatelé 

- charakterizujte Vaše dodavatele, uveďte základní provozní vstupy a jejich 
dodavatelské zajištění, charakterizujte situaci na trhu dodavatelů; 

 
3. Popis realizace PZ 
3.1. Lokalizace PZ – místo realizace  
3.2. Popis hlavního záměru PZ 
 3.2.1. Technické řešení PZ 

- zaměřte se především na popis pořizovaných položek a jejich technickou návaznost 
na stávající vybavení společnosti 

 3.2.2.  Ekonomický přínos PZ 
  - zaměřte se především na úsporu nákladů a na vliv realizace projektu na 
  produktivitu práce; 
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3.3. Dopady PZ 
 3.3.1. Dopad realizace PZ na životní prostředí 
 3.3.2. Sociální dopad realizace PZ 
  3.3.2.1. Současný stav na trhu práce v místě realizace PZ 
   - struktura uchazečů o zaměstnání, předpokládaný zdroj nových  

zaměstnanců apod.; 
  3.3.2.2. Nově vzniklá pracovní místa 
   - počet a strukturu nově vzniklých pracovních míst, požadavky na  
    jednotlivé pozice, atd.; 
3.5. Časový harmonogram investice 
 3.5.1. Fáze projektu 

- uveďte přehledné grafické znázornění fází projektu včetně předpokládaných 
nákladů; 

 3.5.2. Časový plán uskutečňování jednotlivých fází PZ 
  
4. Ekonomické informace 
4.1. Rozpočet PZ 
 4.1.1. Tabulka rozpočet projektu 
  - přehled celkového rozpočtu projektu, včetně jeho dílčích částí a zdrojů  
   financování,  
 4.1.2. Finanční krytí projektu 
  - přehled jednotlivých zdrojů finančního krytí projektu  
4.2. Marketingová studie a zajištění odbytu navýšené produkce 
 


