Příloha č. 5 Programu

Projektová fiše
Název dotačního programu:

Podpora přípravy projektových záměrů RIS3 Královéhradeckého kraje

Kód programu:

17SMAC01

Základní údaje projektu (projektového záměru) na jehož přípravu je podávána žádost o dotaci
Název projektu:
Nositel projektu:
IČ nositele projektu:
Jméno partnera:
Partneři projektu:
IČ partnera:
Role partnera:
Jméno partnera:
IČ partnera:
Role partnera:
Jméno partnera:
IČ partnera:
Role partnera:
Územní působnost projektu
Místo realizace projektu

Uveďte, na jaké cílové území projekt záměrně působí. V případě územní působnosti projektu na celé území Královéhradeckého kraje blíže zdůvodněte.
Uveďte místo fyzické realizace projektu

Vazba projektu na Strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje
Strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje nalezneta na následujících webových stránkách: http://www.cirihk.cz/ris3.html
Oblast změny:
Strategický cíl:
Specifický cíl:
Bližší popis návaznosti na
specifický cíl:
Vazba na oborovou doménu
specializace krajské RIS3:
Bližší popis návaznosti na
vybranou doménu:

Zvolte z rozbalovacího seznamu
převažující vazbu projektu

Zvolte z rozbalovacího seznamu
Popište jakým způsobem přispívají výstupy projektu k posílení vybrané domény. Výstupy mohou být uplatněny i u konečného veřejného uživatele. (Dojde
realizací projektu např. ke zvýšení podílu na exportu v dané doméně? Přispěje projekt ke zvýšení firemních nebo veřejných výdajů na VaV v dané doméně?
Zvýší se tržby VO z komercializace VaV výsledků? Zvýší se počet kvalitních VaV lidských zdrojů v dané oblasti?)

Vazba projektu na Národní strategii inteligentní specializace České republiky
Národní strategii inteligentní specializace České republiky nalezneta na následujících webových stránkách: http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=741706
Klíčová oblast změny:
Zvolte z rozbalovacího seznamu
Strategický cíl:
převažující vazbu projektu
Specifický cíl:
Zdůvodnění návaznosti na
specifický cíl:
Vazba na generickou znalostní
doménu národní RIS3
Zdůvodnění návaznosti na
vybranou doménu:

Zvolte z rozbalovacího seznamu

Popište jakým způsobem přispívají výstupy projektu k posílení vybrané domény. Výstupy mohou být uplatněny i u konečného veřejného uživatele. (Dojde
realizací projektu např. ke zvýšení podílu na exportu v dané doméně? Přispěje projekt ke zvýšení firemních nebo veřejných výdajů na VaV v dané doméně?
Zvýší se tržby VO z komercializace VaV výsledků? Zvýší se počet kvalitních VaV lidských zdrojů v dané oblasti?)

Vazba na klíčová odvětví
aplikací a aplikační témata
národní RIS3
Zdůvodnění návaznosti na
klíčová odvětví aplikací a
aplikační témata

Zvolte z rozbalovacího seznamu

Popište jakým způsobem přispívají výstupy projektu k posílení vybrané domény. Výstupy mohou být uplatněny i u konečného veřejného uživatele. (Dojde
realizací projektu např. ke zvýšení podílu na exportu v dané doméně? Přispěje projekt ke zvýšení firemních nebo veřejných výdajů na VaV v dané doméně?
Zvýší se tržby VO z komercializace VaV výsledků? Zvýší se počet kvalitních VaV lidských zdrojů v dané oblasti?)

Bližší popis projektu, zdůvodnění realizace
Anotace projektu:

Stručný popis projektu, souhrn níže uvedených polí (max. 1000 znaků). Údaje uvedené v tomto poli budou součástí Akčního plánu krajské RIS3 Strategie.

Jaký problém projekt řeší:

Zde popište, jaký problém projekt řeší.

Cíle/výsledky projektu:

Co je cílem projektu? Jaké jsou hlavní očekávané výsledky projektu?

Klíčové aktivity projektu:

Popiště aktivity projektu, za jejichž realizaci ponesete přímou odpovědnost a v důsledku jejichž realizace by mělo dojít k naplnění výše stanoveného cíle.

Výstupy projektu:

Uveďte stručný přehled výstupů výše zmíněných aktivit včetně jejich kvantifikace.

Přínosy/dopady pro soukromý
sektor:

Popiště jak budou výstupy projektu využitelné pro subjekty ze soukromé sféry? Jaké aktivity budou vyvíjeny směrem k ověření (tržního) uplatnění ? Jaký
model komercializace (prodej patentu, užitného vzoru, licence, založení spin-off apod.) bude uplatněn?

Kontaktní osoba projektu:

Jméno a příjmení

Pozice

Email

Telefon

Harmonogram projektu (měsíc/rok)
Od

Do

V případě rozčlenění projektu na etapy vložte
prosím každou etapu zvlášť

Přípravná část projektu
Realizační část projektu
Financování projektu (odhad v tis. Kč)
Výše celkového
předpokládaného rozpočtu
projektu (tis. Kč):
Z toho:
% z celkových nákladů

Výše nákladů v tis. Kč

Operační program

Dotační titul
Prioritní osa/Specifický
cíl

Výzva

Doplňte až do úrovně
konkrétní výzvy, pokud
je známa

Strukturální fondy EU:
Národní zdroje:
Vlastní zdroje:
Doplňující údaje k projektu:
Reálný stav projektu:
Pokud je projekt v přípravné
fázi ( stav projektu =
záměr/příprava):

Synergie a vazby s dalšími
projekty (vlastními i cizími):
Poznámky k projektu:

Je projekt formulován v písemné podobě, jeho cíle, hlavní aktivity, výstupy a výsledky jsou konkrétně popsány?
Jsou partneři známí a vědí o své budoucí roli?
Je projekt projednán vedením organizace?
Existuje formálně vytvořený projektový tým?
Existují studie nutné pro realizaci projektu nebo se na nich pracuje, jsou známy podrobnosti financování projektu?
Jsou učiněny nebo se činí kroky předcházející předložení projektové žádosti – partnerské smlouvy, povolení?
Předpokládané datum podání projektové žádosti
Přináší projekt pozitivní efekty i jiným subjektům než nositeli samotnému. Efekty pro jiné subjekty mohou být nepřímé, ale musí být doložitelné a jasné.
Je podmínkou projektu realizace jiného projektu?

