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KREATIVNÍ VOUCHERY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

3. výzva  

 

Žádost o poskytnutí kreativního voucheru 
 

Tento dokument má informativní charakter, žádosti se předkládají výlučně on-line na 

webových stránkách www.s-ic.cz. 

 

1. Základní údaje o Žadateli 
Celý název podniku 

 

 

IČO/DIČ 

IČO: 

DIČ (je-li relevantní): 

 

www 

 

 

Adresa sídla/provozovny ve Středočeském kraji 

 

 

Kontaktní adresa 

 

 

Číslo účtu 

 

 

Plátce DPH 
(zatrhněte pouze jednu možnost) 

☐  Ano 

☐  Ne 

 

2. Kontaktní osoba 
Jméno a příjmení 

 

 

Pozice 
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Telefon 

 

Email 

 

 

3. Věcná část projektu 
(Při vyplňování části 3. doporučujeme Žadatelům věnovat pozornost hodnotícím kritériím 

uvedeným v Příloze č. 5 Výzvy) 

Stručný název požadované kreativní služby (max. 120 znaků) 

 

 

Datum zahájení a předpokládaného ukončení projektu 

 

 

Popište službu (služby), která má být předmětem spolupráce s vybraným 

Poskytovatelem kreativních služeb. 
(max. 2000 znaků) 

 

 

Popište výsledek spolupráce s vybraným Poskytovatelem kreativních služeb. 
(max. 2000 znaků) 

 

 
Popište, jak získaná kreativní služba ovlivní rozvoj Vaší společnosti a Vašich 

podnikatelských aktivit. 
(max. 2000 znaků) 

 

 
 
Doložte průzkum konkurenčních řešení ve vztahu k požadované kreativní službě?  
(max. 2000 znaků) 

 

 

4. Rozpočet projektu 

Celkové náklady (Kč): 
Celkový objem spolupráce není omezen. 

s DPH: 

bez DPH: 

 



 

3/5 

Celkové uznatelné náklady (Kč): 
Nutno uvést samostatně případné náklady na využití experta a na nákup kreativních služeb. 

Služby experta pro účely zadání (vždy bez DPH): 

Kreativní služby s DPH: 

Kreativní služby bez DPH: 

Celkem s DPH: 

Celkem bez DPH: 

 

Požadovaná podpora (Kč):  
Činí max. 85% z celkových uznatelných nákladů, tj. v případě průmyslového designu max. 300.000 Kč, na ostatní 

ve Výzvě definované kreativní služby max. 200.000 Kč. 

s DPH: 

bez DPH: 

 

5. Další informace o Žadateli 
Jste jako Žadatel zároveň Poskytovatelem kreativní služby? 

☐  Ano, v Kreativních voucherech Středočeského kraje - pro kterou společnost (uveďte název 

společnosti vč. IČO):  

☐  Ano, v kreativních voucherech v jiném kraji, uveďte prosím ve kterém: 

☐  Ne 

 
Využije Žadatel poradenských služeb experta pro definici kreativní služby s 

Poskytovatelem kreativní služby ? 

☐  Ano 

☐  Ne 

 

 

Jaký má Váš podnik aktuálně počet zaměstnanců? 
(zatrhněte pouze jednu možnost) 

☐  01 až 09 

☐  10 až 49 

☐  50 až 249 

z toho pracujících v provozovně na území Středočeského kraje: 

 

Na jakých trzích podnik přímo působí? 
(lze označit i více odpovědí) 

☐  ČR 

☐  Okolní země (DE, PL, SK, AT) 

☐  Ostatní země EU (mimo okolní země) 

☐  Jiné - jaké (upřesněte)? 
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Na jakých trzích má podnik ambici působit? 

☐  ČR 

☐  Okolní země (DE, PL, SK, AT) 

☐  Ostatní země EU (mimo okolní země) 

☐  Jiné - jaké (upřesněte)? 

 

 
 

S jakým okruhem kreativních služeb ve Vašem podniku máte zkušenosti? 
(lze označit i více odpovědí) 

☐  Žádná zkušenost 

☐  Animace 

☐  Architektura 

☐  Branding 

☐  Design thinking 

☐  Fotografie 

☐  Hudba, zvuk a video 

☐  Ilustrace 

☐  Multimediální prezentace 

☐  Mobilní aplikace 

☐  Marketing 

☐  Průmyslový design 

☐  Public Relations 

☐  Produkce a reklama 

☐  Řemesla 

☐  Software 

☐  Jiný okruh - jaký? 

 

 
 

Jaká je motivace Vašeho podniku pro předložení žádosti do programu Kreativní 

vouchery Středočeského kraje? 
(lze označit i více odpovědí) 

☐  Chceme si vyzkoušet, zda je konkrétní poskytovatel kreativní služby vhodným partnerem. 

Kreativní voucher vidíme jako možnost navázání (dlouhodobé) spolupráce s poskytovatelem 

kreativní služby. 

☐  Máme již dobré zkušenosti se spoluprací s daným poskytovatelem kreativní služby. 

☐  Naše motivace je primárně finanční. Snažíme se snížit náklady. 

☐  Naše motivace je jiná – jaká? 
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Jak jste se o programu Kreativní vouchery Středočeského kraje dozvěděli? 

☐  Z webových stránek Středočeského inovačního centra 

☐  Ze sociálních sítí  -  jakých ? 

☐  Od Středočeského inovačního centra 

☐  Od Poskytovatele kreativních služeb 

☐  Doporučení od jiných subjektů, které se již programů SIC účastnily 

☐  Z jiných webových stránek - jakých? 

☐  Z jiných sociálních sítí - jakých? 

 

6. Povinné přílohy Žádosti o kreativní voucher 

 
1. Sken Čestného prohlášení žadatele o kreativní voucher ve formátu pdf. 

2. Sken Nabídky poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb ve formátu 

pdf.  

3. Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele kreativních služeb ve formátu doc. 

 

(Poznámka: Součástí Žádosti musí být doloženy všechny tři výše uvedené dokumenty v 

požadovaných formátech). 

 

  

V ........................, dne ............ 

......................................................................................... 

(Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce Žadatele) 

  

  

......................................................................................... 

(Podpis) 

 
 


