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IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ PROJEKTU  

 

Garant projektu (ZÚ)  

Realizátor projektu   

Administrátor ZÚ  

Název projektu  

Termín realizace projektu  

Místo realizace projektu 

(země, popř. region/oblast) 

 

Poznámka ZÚ  

 

 

1. Cíle a přínosnost projektu (max. 1500 znaků) 

Popište konkrétní cíle a předpokládané dopady navrženého projektu pro české obchodní a 

politicko-ekonomické zájmy v cílové zemi. Popište, jaké přínosy projekt přinese českým 

firmám, případně zda zlepší vnímání ČR jako obchodního partnera v místě realizace 

projektu. 

 

2. Popis nástrojů projektu (max. 2000 znaků) 

Popište plánovaný způsob realizace projektu. Uveďte způsob výběru cílové skupiny 

(českých firem), pro kterou budou v rámci projektu realizované jednotlivé aktivity a 

předpokládaný počet účastníků (s ohledem na požadované finanční zajištění projektu).  

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 

 
Odbor ekonomické diplomacie 
Loretánské náměstí 5 
118 00 Praha 1 
www.mzv.cz/ekonomika 

 

 

 

http://www.mzv.cz/ekonomika
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3. Očekávaný rozpočet projektu (max. 1500 znaků) 

Popište přehledně rozpočet projektu a plán jeho čerpání zahrnující všechny konkrétní 

výdaje včetně případného způsobu a míry spolufinancování. Zdůvodněte přiměřenost 

rozpočtu projektu (jak jsou respektována pravidla 3E, zda ceny lze považovat za obvyklé, 

zda parametry případných dodávek a služeb jsou odpovídající atd.). Popište provázanost 

jednotlivých položek rozpočtu s plánovanými aktivitami. Popište, v čem spočívá finanční 

spoluúčast partnera/firem. 

 

4. Stanovisko a komentář ZÚ 

 

5. Reference realizátora v oblasti poskytování individuálních služeb firmám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno: 
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6. Sazebník služeb poskytovaných v rámci projektu PROPEA/Czech Business 

Support (CBS) 

 

Název projektu PROPEA  

Realizátor projektu   

Garant projektu (ZÚ)  

Místo realizace projektu  

 

Typ služby 
Hodinová (příp. jiná) 

sazba v CZK1 

Hodinová (příp. 

jiná) sazba 

v místní měně2 

1. zpracování obchodního plánu pro vstup 

na trh nebo investici 
  

2. zpracování právní, daňové, finanční a 

legislativní analýzy 
  

3. uvedení produktů na trh (pomoc při 

jednání s finančními institucemi, 

podpora při zřizování účtu a zajištění 

financování, založení firmy apod.)  

  

4. zajištění licencí, certifikací, registrací 

produktů a ochranných známek 
  

5. zajištění a ověření dokumentace pro 

import/export a logistiku 
  

6. vytváření a koordinace dodavatelských 

a partnerských sítí 
  

7. zajištění propagačních, 

marketingových a PR služeb 
  

8. podpora při spouštění výroby/zahájení 

činnosti v případě firem z oboru služeb 
  

9. využití technického zázemí 
  

10. zastupování firmy v místě3 
  

 

Zpracoval/a (realizátor), datum, podpis, razítko: 

                                                           
1 Vycházející z obvyklé hodinové (příp. jiné) sazby v teritoriu. 
2 Dle aktuálního kurzu. 
3 Na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu 

PROPEA. 


