
PŘIHLÁŠKA 

„Slovácký rozvojový fond“, s podporou senátora 

Ivo Valenty 

 
Údaje o žadateli 

Vyplňuje žadatel – nepodnikající fyzická osoba 
Jméno a příjmení, titl.:                                                                                                             
  
Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: 
 
Datum narození:                  Telefon:                                        E-mail: 

   
 
Vyplňuje žadatel, který již podniká (OSVČ, existující obchodní společnost) 
Obchodní firma:                                                                                                                     IČ: 
    
Sídlo:                                                                                                                               Datum vzniku podnikání:  
  
Statutární orgán: 
Jméno a příjmení, titl.:                                           Datum narození:              Funkce: 
   
Adresa trvalého bydliště včetně PSČ: 
 
Datum narození:                  Telefon:                                        E-mail: 

   
 
Začínající podnikatel (doba podnikání do 1 roku) pANO  pNE 
Student                    pANO  pNE 
Název školy:   
 
 
Požadovaná výše úvěru (Kč)  

Doba splatnosti úvěru  

Měsíční splátka úvěru (Kč)  

Účel úvěru  
(co bude z úvěru financováno) 

 
 
 
 

Plánovaná výše vlastních 
investic do projektu (Kč) 

 

 
 

Úvěr mohu zajistit 

pPozemkem     pBytem      pDomem      pKomerční budovou 
pRučením fyzické osoby    pRučením právnické osoby 
pFinančním vkladem u finanční instituce (stavební spoření, termín. vklad) 
pJiné: ………………………… 
 

 



Výše stávajícího měsíčního 
příjmu žadatele (Kč) 

Ze zaměstnání:  
Z podnikání: 
Stipendium: 
Úřad práce: 
Aktuálně nemám pravidelný příjem:   p 

Další zdroje příjmu 
 

Výše aktuálních závazků 
(hypotéka, úvěry, leasing, 
výživné, ručení, státní organizace, 
exekuce, jiné) 

 

 Aktuálně nemám žádné závazky:  p  
 
 
Informace o projektu  

Název projektu:  
 
 
 

Podrobnější popis projektu,  
vč. popisu cílů projektu: 
podrobně popište výrobek či službu, kterou budete 
nabízet, včetně procesu výroby produktu/nabídky 
služeb (technologie, dodavatelé, distribuce, potřeba 
zaměstnanců, strojů, apod.) 
Uveďte konkrétní cíle projektu v čase.  
 

 

Cílová skupina projektu /zákazníci:  
Kdo bude vaším zákazníkem? Co ovlivňuje jejich 
ochotu váš produkt/službu využívat? 
 

 

Financování projektu:  
Zdroje financování projektu. 
Přehled očekávaných nákladů a výnosů projektu   
nejméně na 1 rok.  
Předpokládané objemy prodejů, cenovou kalkulaci a 
z toho odvozené výnosy.  
 

 

Marketingová podpora projektu: 
Jak budete propagovat vaše výrobky/služby?  
Jaké marketingové komunikační nástroje budete 
používat?Jaké je načasování propagačních aktivit a 
s jakým rozpočtem?  
 

 

Analýza potenciálu a rizik: 
SWOT analýza – silné stránky, slabé stránky, 
příležitosti, rizika projektu.  
 
 

 

Časový harmonogram projektu: 
Časová osa projektu, termíny jednotlivých aktivit 
 

 

 
Podrobnější popis je možno přiložit jako samostatnou přílohu. 
Přiložit přílohy:   
UPOZORNĚNÍ:   Podrobně zpracovaný Podnikatelský plán bude nutno doložit následně po úspěšném absolvování  

1. kola výběru projektů. 
 



 
 
NUTNO ZAŠKRTNOUT 
 
p    Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle níže uvedeného zákona 
Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o 
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Bez výslovného souhlasu 
klienta, nakládá společnost s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně 
osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje Klienta jsou plně zabezpečena 
proti zneužití. 
  
V __________________________  dne _____________ 
 
 
 
 
________________________ 
 

podpis žadatele 


