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JAK ZÍSKAT DOTACI NA PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY? 
REGIONÁLNÍ SEMINÁŘE DOTAČNÍHO PROGRAMU ICT V PODNICÍCH SE ROZBÍHAJÍ 

 
Brno, 25. listopadu 2009: Dotace z programu ICT v podnicích třemi úhly pohledu. To ve zkratce 

podnikatelům nabízí šňůra jedenácti regionálních seminářů, trefně nazvaná Využijte možná 

poslední vlnu dotací z EU na pořízení informačního systému!, která odstartovala dnes v Brně. 
Tři jedinečné pohledy na projekty programu ICT v podnicích zprostředkují během seminářů zástupci 

agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, společností CVIS Consulting a Minerva ČR. 

 

První pohled od zástupce agentury CzechInvest přináší informace o aktuální třetí výzvě 
programu ICT v podnicích, která se naplno rozběhne v lednu 2010. „Pro podnikatele je tentokrát 

připraveno půl miliardy korun, minimálně 350 tisíc a maximálně 20 milionů na jeden projekt. Dotaci 

mohou získat malé a střední podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje  

a strategických služeb,“ vyjmenovává Alexandra Rudyšarová, pověřená generální ředitelka agentury 

CzechInvest. 

 

Druhý pohled se věnuje zásadám úspěšné realizace projektu a zkušenostem z praxe  

a přednese jej Petr Sodomka ze společnosti CVIS Consulting. „Z poradenské praxe víme, jakých 
chyb se žadatelé o dotaci nejčastěji dopouštějí a jaký dopad pak mají na efektivnost implementace 

informačního systému. Na seminářích poukazujeme nejenom na chyby a jejich důsledky, ale také 
vysvětlujeme, jak správně postupovat při realizaci celého projektu,“ říká Petr Sodomka. 

 

Vladimír Bartoš z Minervy ČR pak dodává třetí pohled dodavatele na projekty programu ICT  

v podnicích. Podnikatele upozorňuje na zásady výběru vhodného informačního systému a 
nabízí zkušenosti z úspěšně zrealizovaných projektů. „Účastníci získají jasné informace o tom, co 

by měl umět jejich podnikový informační systém, aby účinně podpořil jejich podnikání. Dozvědí se, jak 
vypsat výběrové řízení, aby zvítězil pro ně nejvhodnější podnikový informační systém a v 
neposlední řadě jak postupovat, aby pořízení a zavedení podnikového informačního systému 
bylo v maximální míře zaplaceno z dotací EU,“ vysvětluje Vladimír Bartoš. 

 

Vladimír Bartoš vidí dnešní dobu jako mimořádně vhodnou pro investice do informačních 
technologií v podobě pořizování a rozšiřování: „Plánují-li firmy pořízení podnikového informačního 

systému v horizontu pěti let, právě nyní to mohou udělat za minimálních nákladů. Pro zdravý vývoj 
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společností, které plánují svou činnost pro další roky a cítí, že stávající informační systém nepokrývá 

jejich požadavky, je právě nyní vhodná doba na investice do této oblasti.“  

 

Semináře jsou určeny zejména zástupcům top managementu malých a středních výrobních 
podniků a uskuteční se v 11 českých krajích od listopadu 2009 do března 2010.  
Pro registrované účastníky je vstup na semináře bezplatný. Přihlašování probíhá prostřednictvím 

registračního formuláře na webových stránkách společnosti Minerva Česká republika www.minerva-

is.eu v sekci Společnost/Semináře dotace EU. Na stejném místě budou průběžně doplňované 

informace k jednotlivým seminářům. Mediálním partnerem seminářů je měsíčník IT Systems. 

Termíny a místa konání seminářů 
Kraj Město Termín 
Jihomoravský Brno 25. 11. 2009 
Zlínský Zlín 19. 01. 2010 
Moravskoslezský Ostrava 20. 01. 2010 
Královéhradecký Hradec Králové 26. 01. 2010 
Středočeský a Praha Praha 27. 01. 2010 
Ústecký + Karlovarský  Ústí nad Labem 02. 02. 2010 
Liberecký  Liberec 03. 02. 2010 
Olomoucký  Olomouc 09. 02. 2010 
Pardubický  Pardubice 10. 02. 2010 
Vysočina  Jihlava 23. 03. 2010 
Jihočeský + Plzeňský  České Budějovice 24. 03. 2010 
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KONTAKT NA SPOLEČNOST MINERVA ČESKÁ REPUBLIKA, A. S.: 
Alena Pribišová 
Vedoucí marketingu 
tel: +420 543 251 119 
mobil: +420 602 154 934 
e-mail: marketing@minerva-is.cz 
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KONTAKT NA SPOLEČNOST CVIS CONSULTING S. R. O.: 
Hana Klčová 
mobil: +420 605 238 960 
e-mail: hana.klcova@cvis.cz 
www.cvisconsulting.cz 


