
 

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 
 

 

Design pro konkurenceschopnost 2013 - 2014 

Monitorovací dotazník pro vyhodnocení individuální spolupráce 
s designérem ve firmě 

 

Název podnikatelského subjektu:  

IČ:  

Datum poskytnutí podpory malého rozsahu1:  

Datum vyplnění dotazníku:  

Jméno osoby, která dotazník vyplnila:  

Počet zaměstnanců:  

Obrat:  

Podíl exportu z tržeb:  

Vaše významná exportní teritoria:  

Souhlasím se zpracováním údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a 
beru na vědomí, že budou použity pro účely implementace výstupů projektu Design pro 
konkurenceschopnost 2013 – 2014 a realizace ostatních činností v oblasti podpory podnikání. 

 

Podpis oprávněné osoby: ………………………………………………… 

Účelem dotazníku je poskytnutí zpětné vazby z realizované podpory průmyslového designu a sledování dopadů 
zapojení design managementu do firemních strategií. Výstupy projektu a informace, získané z dotazníků, budou 
využity pro účely zpřístupnění zkušeností s využíváním průmyslového designu jako nástroje 
konkurenceschopnosti podnikatelské veřejnosti, a to na oborové úrovni i v rámci ČR. 

1. Na základě poskytnuté podpory došlo k: 

a. zahájení výroby nového produktu, 

b. inovaci stávající produkce, 

c. doporučení designéra jsme neakceptovali. Uveďte důvod 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Pokud jste označili odpověď c), jsou otázky 2 – 7 nerelevantní. 

 

2. Nový design nám umožnil zvýšit přidanou hodnotu výrobku/ů: 
a. rozhodně ano, 

b. částečně ano, 

c. nový design neměl na přidanou hodnotu žádný vliv. 

 

                                                           
1 Dnem poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) je den doručení dokumentu Oznámení o výši podpory 

v rámci de minimis, které mělo povahu rozhodnutí v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře 

malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o podpoře malého a středního podnikání“ a 

„Rozhodnutí“).   



 

 

 

 

3. Nový design zvýšil image naší společnosti/značky na trhu: 
a. rozhodně ano, 

b. částečně ano, 

c. nový design nemá na naši image žádný vliv. 

4. Nový design přispěl k lepší pozici našich produktů na trhu:  
a. rozhodně ano, 

b. částečně ano, 

c. nový design nemá na naši pozici na trhu žádný vliv. 

5. Nový design zvýšil zájem našich zákazníků a ovlivnil nárůst obchodních příležitostí: 
a. rozhodně ano, 

b. částečně ano, 

c. ke zvýšení zájmu o naše produkty nedošlo. 

 

6. Nový design vedl k zefektivnění výrobního procesu (např. snížením nákladů na výrobu nebo dopravu, využitím nových 
technologií a/nebo materiálů) : 

a. rozhodně ano, specifikujte ………………………………………………………………… 

b. částečně ano, specifikujte ………………………………………………………………… 

c. k vyšší efektivitě v důsledku podpořeného designu nedošlo. 

 

7. Výrobek s novým designem získal tato ocenění: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uvítáme, pokud nám sdělíte Vaše očekávání od projektu Design pro konkurenceschopnost 2013 – 2014 a zda účast 
v tomto projektu tato očekávání splnila.  

 

 

 

 

 

 

Zajímají nás také Vaše připomínky nebo náměty (jiné podporované aktivity apod.), týkající se státní podpory průmyslového 
designu. 
 

 


