
Představujeme vám novinku, kterou jsme vytvořili pro podporu našeho společného byznysu a rozvoj vašich 
obchodních příležitostí.  Jako přední distributor IT technologií v Česku a na Slovensku přinášíme novou službu - 
Dotační poradenství eD se specializací na IT projekty a technologické celky.  
Dotační poradenství eD vám přináší orientaci v této problematice, možnost čerpání dotačních programů pro vás, 
projektové celky i klientské realizace. Vašim klientům zajistí slevu na celkových nákladech financování nebo vrátí 
část nákladů na pořízení IT investic. Vám dotační poradenství eD přináší konkurenční výhodu na trhu, ale také 
zajímavou službu pro rozvoj nových obchodních příležitostí dlouhodobého charakteru.

V rámci dotačního poradenství eD se zaměřuje na poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků z národních 
zdrojů, Evropských strukturálních a investičních fondů se specializací na IT projekty a technologické celky. 
 
Službu přinášíme s našim odborným partnerem, který je špičkou v oblasti poradenství a realizace dotačních 
programů EU. Zajistíme pro vás, vaše klienty a společné projektové realizace v oblasti pořízení IT vše od 
monitoringu vhodného dotačního programu, konzultací, jejich výběru, sepsání žádostí, až po administraci 
schválených projektů.

Dotační poradenství IT projektů 

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ eD ZAHRNUJE 
NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

Monitoring dotačních příležitostí se specializací na oblast IT 

Identifikace vhodných projektů nebo tematických oblastí vhodných k financování z dotací

Posouzení dotačního záměru a způsobilosti klienta/projektu

Příprava projektové žádosti o dotaci

Realizace výběrového řízení v rámci projektu financovaného z dotace

Zajištění administrace a monitoringu projektu dle schválené žádosti

Zajištění implementačního dohledu (odborné konzultace, poradenství, dozor) 

Audit projektu financovaného z dotace před jeho ukončením

PŘÍNOSY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ 
PRO ZÁKAZNÍKA

Nižší náklady na pořízení IT vybavení i technologických celků

V ylepšení cash-flow

P odpora v rozvoji firmy

F lexibilita

O dborné poradenství

P rofesionální servis a podpora 



PŘÍNOSY DOTAČNÍHO PORADENSTVÍ 
PRO PRODEJCE

Konkurenční výhoda na trhu i klientských výběrových řízení

 Nová služba v nabídce

 Rozšíření segmentu zákazníků

 Možnost následného upselling / cross selling u klientů po dobu udržitelnosti projektu

 Komplexně připravené řešení

 - Po odborné i technické stránce  

 Flexibilita

 - Individuální projektový přístup

 - Službu využíváte jen v případě potřeby, vhodného projektu či výběrového řízení

 - Rozsah služby /spolupráce si určujete vy

 Stabilita a důvěryhodnost

- Respektujeme Váš vztah s klientem – dodáváme vám odbornost a možnosti, 

  které vy využíváte při rozvoji svého obchodování a spolupráce s klientem

Zaujala vás služba dotačního poradenství eD, uvažujete 
o konzultaci pro využití u vašich klientů? Rádi vám vše 
představíme a domluvíme možnosti pro společnou realizaci. 
V případě zájmu prosím kontaktujte našeho obchodního 
manažera.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Karel Hruschka
e-mail: dotace@edsystem.cz 
tel.: +420 724 222 059

Obchodní manažer eD

eD system, a .s.
Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava

www.edsystem.cz
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