Závěrečná zpráva
k žádosti o proplacení dotace
Příjemce dotace
Název (obchodní firma)
IČ
Číslo smlouvy o poskytnutí
dotace:
Poskytovatel služeb
Název

Jiné - uveďte prosím název poskytovatele služeb

Pracoviště
Osoba odpovědná za
provedení služeb
☐ ANO
☐ NE
Byl program podnětem, který vedl firmu ke spolupráci s uvedeným ☐ ANO
řešitelským týmem (pracovištěm)?
☐ NE
Celkově zhodnoťte a popište, jaké služby Vám výzkumná organizace (VO) poskytovala a jak
probíhala spolupráce. Popište rovněž, jaké produkty (tj. výrobky či služby) nebo procesy
byly/budou prostřednictvím výstupů služby inovovány a jak to přispěje k rozvoji Vašeho
podniku.
Jednalo se o první spolupráci s daným řešitelským týmem (pracovištěm)?
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☐ ANO
☐ ANO, další spolupráce však ještě nebyla
zahájena
☐ NE
Pokud ANO, popište stručně zaměření a cíle další výzkumně-vývojové spolupráce, případně uveďte
partnery (VO).
1. Přinesla účast v programu náměty na
další spolupráci s VO?

☐ ANO, inovace je již dokončena
☐ ANO, na inovaci se stále pracuje, ještě nebyla
dokončena
☐ dosud NE, výsledky/výstupy budou použity pro
inovace v budoucnu
Popište stručně produkt/proces, při jehož inovaci byly/budou výsledky/výstupy služeb od VO
uplatněny.

2. Byly již výsledky/výstupy služeb od VO
uplatněny při inovaci produktu nebo
procesu?

☐ ANO, ekonomické efekty již byly dosaženy a lze
je vyčíslit
☐ ANO, měřitelné ekonomické efekty očekáváme
☐ ekonomické efekty inovace nelze přímo vyčíslit
Popište, jakým způsobem inovace přímo a měřitelně ovlivní hospodaření podniku (např. zvýšení tržeb
získáním nové skupiny zákazníků, zvýšení tržeb rozšířením výrobkového portfolia, zvýšení ceny
výrobku a tedy ziskové marže díky zvýšení užitné hodnoty výrobku, snížení nákladů na spotřebu
energie, snížení nákladů na spotřebu materiálu, snížení mzdových nákladů).
3. Přinese podniku inovace, při které byly
využity služby od VO, přímo měřitelé
ekonomické efekty?
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4. Přinese inovace, při které byly využity služby od VO, podniku další efekty, které ☐ ANO
sice nelze přímo vyčíslit, které ale zvyšují jeho konkurenceschopnost?
☐ NE
Popište další dosažené/očekávané efekty přínosy inovace pro zvýšení konkurenceschopnosti
podniku (např. upevnění místa na trhu, zlepšení kvality produktu, uspíšení uvedení nového výrobku
na trh, zrychlení realizace zakázek, lepší organizace a řízení výrobních zakázek).

5. Přinese inovace, při které byly využity služby od VO, efekty dalším subjektům a ☐ ANO
regionu?
☐ NE
Popište dosažené/očekávané efekty inovace pro další subjekty a region (např. vliv na životní
prostředí, vytvoření pracovních míst, zlepšení image města, vyšší užitek či úspory pro odběratele či
uživatele, zvýšení bezpečnosti, aplikace ve výuce).

6. Měla spolupráce s VO pro podnik další přínosy, které přímo nesouvisí s inovací ☐ ANO
konkrétního produktu/procesu?
☐ NE
Popište další přínosy (např. získání znalostí, získání námětů pro další inovace, získání zkušeností
v oblasti spolupráce s akademickými pracovišti, stáže studentů, diplomové práce).
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☐ ANO
☐ NE
Zhodnoťte průběh spolupráce s VO a popište, v čem se lišil od vašich představ, případně doporučte
změny.
7. Odpovídal průběh spolupráce s VO vašim představám?

8. Vidíte přínos ve spojení různých odborností v řešitelském týmu ☐ ANO
(multioborovost)?
☐ NE
(Na tuto otázku odpovídejte jen v případě, že se jednalo o multioborovou službu.)
Zhodnoťte přínos multioborového charakteru služeb (např. novost/originalita řešení/výsledků služeb,
do jejichž poskytování byli zapojeni odborníci z různých oborů, využití různých přístupů a hledisek,
přebírání postupů z jiných oborů).

9. Považujete program Plzeňské podnikatelské vouchery za vhodnou formu
podpory spolupráce podniků a VO?
Navrhněte, co by se mělo v budoucnu v rámci programu změnit, doplnit apod.

☐ ANO
☐ NE

Datum a místo podpisu
Osoba oprávněná jednat za
příjemce dotace

Podpis
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