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JAK NA DOTAČNÍ 
PROJEKTY
Digitální podnik 
a Virtuální podnik



VYUŽIJTE PRO ŘEŠENÍ
SVÝCH PROJEKTŮ 
DOTAČNÍ VÝZVY
DIGITÁLNÍ PODNIK
A VIRTUÁLNÍ PODNIK

Společnost SIDAT, spol. s. r. o. se již více jak 
20 let zabývá řešením projektů z oblasti 
výrobní informatiky. Naší velkou předností jsou 
zkušenosti získané řešením projektů průmyslové 
automatizace, které nám umožňují velmi 
efektivně projektovat a realizovat sběr potřebných 
dat pro následné zpracování i interpretaci.

Naše realizace představují digitalizaci výrobního 
prostředí, tj. zajištění sběru potřebných dat 
(existujících i z nově instalovaných snímačů 
a měřičů), doplnění a úpravy komunikační 
a databázové architektury pro přenos 
a archivaci procesních, provozních a stavových 
dat, implementaci algoritmů pro výpočet 
agregovaných údajů a vytvoření rozhraní pro 
jejich zprostředkování pro potřeby výrobního 
a/nebo podnikového managementu.

Na základě spolupráce s několika fi rmami, které se 
zabývají komplexním řešením celého dotačního 
procesu s cílem získat peníze z různých dotačních 
programů, můžeme nabídnout nejen vlastní řešení 
digitalizačního projektu, ale též profesionální 
„provedení“ celým dotačním procesem, od vlastní 
žádosti až po dokončení celého projektu.

V souvislosti s přípravou a realizací projektu 
výrobní informatiky nabízíme dále:
▶  poradenství, konzultační služby

a řízení celého projektu
▶  provedení virtualizace řídicí architektury
▶  dodávky instrumentačního, 

automatizačního a počítačového HW
▶  montážní a instalační práce
▶  realizaci sběru a archivace nejrůznějších

skupin dat
▶  dodávku aplikačního SW včetně rozhraní

pro uživatelskou komunikaci a rozhraní
k řídicímu systému výrobní technologie

▶  zaškolení pracovníků konečného uživatele
▶  pozáruční servis v režimu 24/7 a další podporu 

v rámci programu CUSTOMER CARE

Na další dvoustraně tohoto informačního 
materiálu najdete schéma postupu 
jednotlivých etap řešení projektu s dotační 
podporou, na další dvoustraně pak seznam 
tzv. způsobilých (uznatelných) nákladů, které 
se mohou vyskytnout v našich řešeních a jsou 
podkladem k výpočtu výše dotační podpory.

V přiloženém materiálu nazvaném VÝROBNÍ
INFORMATIKA uvádíme charakteristiky
našich nabízených řešení v členění podle 
vybraných typů úloh, a to jak pro výroby sériového,
tak i kusového charakteru.

Vyřešte si své digitalizační projekty
s dotační úsporou!



INVESTOR ŘEŠITEL / SIDAT, spol. s. r. o. DOTAČNÍ AGENTURA

analýza problematiky – identifi kace úlohy

návrh řešení – rámcová nabídka

upřesnění zadání zpracování žádosti o dotaci

zadání veřejné zakázky – 
výběrového řízení

závazná nabídka

vyhodnocení výběrového řízení

smlouva o dílo

projektové řešení

Dohled nad průběhem
realizace celého projektu, 

monitorovací zprávy

vytvoření uživatelského SW 

customizace SW řešení

dodávky HW

Montáže

Oživení a uvedení do provozu

Protokolární převzetí díla Zaškolení obsluhy Zopracování žádosti
o výplatu dotační částky

Záruční a pozáruční servis Závěrečná zpráva

ETAPY DOTAČNÍHO
PROJEKTU



DODÁVKY A ŘEŠENÍ SIDAT SIDAT DIGITAL

KANCELÁŘ
Počítače, note-
booky, tiskárny
MS offi ce
Operační systémy
Projektory
Audivizuální prvky
(TV, reproduktory, apod.)
VR brýle
Účetní a informační sys-
témy (Pohoda, Helios, MS 
Dynamics, QI, SAP apod.)
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Servery, záložní zdroje
Zasíťování provozovny (ka-
bely, routery, switche, apod.)
Firewall a příbuzný HW i SW
Antivir
Monitorovací SW sítě
Zálohovací systémy
MARKETING A OBCHOD
Mobilní telefony, tablety
Webové stránky
Grafi cký software 
(Adobe Photoshop, 
Corel Draw, apod.)
CRM
VÝROBA

ZPŮSOBILÉ NÁKLADY

DODÁVKY A ŘEŠENÍ SIDAT SIDAT DIGITAL

CAD/CAM pro přípravu 
výroby, robotické rameno
Vážící dopravník ma-
teriálu ke stroji
Automatický zakla-
dač/podavač
Senzory pro mo-
nitoring strojů
Výrobní informační sys-
tém (MES) (Emistr, ACT-
-IN, Pharis, apod.)
Výrobní terminály – PLC 
pro zaměstnance
SW pro vyhodnocení 
efektivity a energetické 
náročnosti výroby
SKLAD
Vysokozdvižné vozíky, 
čtečky, tiskárny a další 
technologie pracující s čá-
rovými nebo RFID kódy
WMS
OSTATNÍ
Zakázkový vývoj softwaru, 
individuální úpravy systémů
Externě nakupované 
služby poradců a ex-
pertů na digitalizaci
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