Protokol z věcného hodnocení Žádosti o kreativní voucher
Název programu

Kreativní vouchery Středočeského kraje (3. výzva)

Název Žadatele
IČO
Název Poskytovatele kreativní služby
Žádost obdržena dne, hod. min.
Škála
hodnocení

Přidělené
body

Jedná se o tzv. endogenní podnik– podnik, pro který je
SČK domovem (podnik, který je strategicky řízen z ČR a
má sídlo nebo provozovnu v SČK)

Ano / Ne

n/a

Majitel/ředitel podniku má ambice se rozvíjet v
mezinárodním měřítku a tyto ambice promítá do svého
jednání

Ano / Ne

n/a

Majitel/ředitel podniku má ambice se z hlediska tržního
působení posunout na řádovostně vyšší trh (z krajské na
celostátní úroveň, nebo z celostátní na mezinárodní
úroveň)

Ano vždy

n/a

Podnik má vlastní produkt (výrobek či službu), který sám
či skrz distributory prodává zákazníkům. Nejedná se o
přeprodej.

Ano vždy

n/a

Kritéria na úrovni žadatele

Komentář

2
Podnik se nevěnuje neetickému podnikání či nepodniká
neeticky,nepodniká s vědomím poškozováním planety,
lidí, trhu, konkurence, klientů, rodiny a sebe a
nediskriminuje žádnou rasu nebo pohlaví.

Ano vždy

n/a

Podnik má neklesající tržby1 v posledních třech letech (za
poslední 3 uzavřená účetní období musí být pozitivní nebo
alespoň neutrální trend)

Ano vždy

n/a

Je předmět spolupráce mezi podnikem a Poskytovatelem
kreativní služby popsán konkrétně a srozumitelně?

Ano vždy

n/a

Je jasně a přesvědčivě popsán způsob využití poskytnuté
kreativní služby pro podnikání?

Ano vždy

n/a

Vysvětlil Žadatel, proč je kreativní služba pro jeho
podnikání důležitá?

Ano vždy

n/a

Provedl Žadatel dostatečně vypovídající průzkum
konkurenčních řešení ve vztahu k požadované kreativní
službě a relevantní oblasti?

Ano vždy

n/a

Odpovídají ceny plánované kreativní služby cenám
obvyklým na relevantním trhu?

Ano / Ne

n/a

Obsahuje nabídka Poskytovatele kreativních služeb pouze
vymezené aktivity?

Ano / Ne

n/a

Kritéria na úrovni projektu

Výsledek

1

Tržby = součet řádků I. (Tržby z prodeje výrobků a služeb) a II. (Tržby za prodej zboží) ve Výkazu zisků a ztrát

2

3
Výsledek hodnocení

vyhověl:

ano / ne

jméno a příjmení hodnotitele č. 1

podpis

jméno a příjmení hodnotitele č. 2

podpis

jméno a příjmení hodnotitele č. 3

podpis

V Praze dne:

3

