
 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
ve spolupráci s agenturou CzechInvest  

a firmou Czech Knowledge Company, s.r.o. 

                                             

 

Vás zvou na seminář 
 

Zvyšování výkonnosti podniků s využitím ICT a dotací 
 

Cílem vzdělávacího semináře je představit zástupcům podnikatelů – manažerům a vlastníkům 
malých a středních podniků možnosti zvyšování výkonnosti podniků na bázi potenciálu zlepšení 
procesů a jejich ICT podpory a využití dotačních titulů jako prostředku pro spolufinancování 
informačních a komunikačních technologií. 
 
Místo konání:  Svitavy, multifunk ční centrum Fabrika 

Wolkerova alej 92/18, 3. poschodí, aula 308  
 

Termín konání:   čtvrtek 8. října 2009 od 9:30 hod., prezence od 9:00 hod. 
 
Program:  9:00 – 9:30 Prezence 
 

9:30 – 9:40 Úvodní slovo 
zástupce Krajské hospodářské komory 
 

9:40 – 9:50 Přehled programů v Operačním programu Podnikání a Inovace 
  Ing. Hana Matějková, ředitelka regionální kanceláře, CzechInvest 
 
9:50 – 10:15 Zvyšování výkonnosti podniku – optimalizace a automatizace 

procesů, využití ICT 
  Ing. Lubomír Kníže, Czech Knowledge Company, s.r.o. 
 
Přestávka 
 
10:35 – 11:00 Program ICT v podnicích - detailní představení III. výzvy, 

zhodnocení předešlých výzev a předání zkušeností  
Pavel Štěrba, vedoucí oddělení technologického rozvoje, 
CzechInvest 
 

11:00 – 10:10 ICT strategie – přínosy/návratnost; úskalí a rizika 
  Ing. Lubomír Kníže, Czech Knowledge Company, s.r.o. 
 
11:10 – 11:25 Případová studie úspěšné firmy v oblasti dotací 
   Ing. Jakub Brýdl, STORY DESIGN, a.s. 
 

   11:25 – 11:40 Projektový cyklus, nejčastější chyby a doporučení pro psaní projektů 
  Bc. Hana Kalousová, externí poradce v oblasti dotací 
 
11:40 – 12:00 Dotazy, diskuze 
 
12:00  Závěr 
 
 



Vložné na seminář činí pro členy KHK Pardubického kraje 200 Kč,  pro nečleny za 300,- Kč včetně 
19% DPH. 
 
V ceně vložného je zahrnuta přednáška, písemné materiály a občerstvení (nápoje). 
Úhrada: bankovním převodem na účet č. 182873848/0300, ČSOB Pardubice , VS 307, SS -IČO firmy .  
 
V případě zájmu vyplňte prosím laskavě přihlášku a odešlete ji na níže uvedenou adresu, fax nebo e-mail. 
Bližší informace podá a přihlášky do 5. října 2009 přijímá Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, 
Karla IV. 42, 530 02 Pardubice, tel.: 466 612 164, fax: 466 613 491, e-mail : bizova@khkpce.cz, IČ: 
25982583. 
 

Závazná přihláška na seminář: 
Informa ční a komunikační systémy na podporu Vašeho podnikání 

8. října 2009 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………. 

Název firmy (organizace):……………………………………………………………………………………. 

Přesná adresa:………………………………………………………………………………………………… 

IČO:………………………………………   DIČ:…………………………………………………………… 

tel.:…………………………………………e-mail:………………………………………………………… 

Bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………… 

 
…..………………………….         
                datum        

podpis a razítko organizace 
 

 
 
 
    


