Název dokumentu
Projektová fiše

Číslo a název výzvy: 01_18_167 MARKETING - individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích_
III. Výzva_Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Export výrobků STOS na zahraniční trhy
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013219
Rozpočet: 1 761 000 bez DPH;
2 131 000 CZK s DPH
Max. výše dotace: 880 500 CZK
Vlastní zdroje financování : 880 500 CZK
Datum zahájení projektu:13.04.2018
Datum ukončení: 31.10.2020
Datum způsobilých výdajů od: 13.04.2018 Doba trvání projektu: 30,6 měsíců
Závazné indikátory: Počet účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí _3

Etapizace projektu:
Etapa 1 – Příprava a realizace veletrhu InnoTrans Berlín 2018 a tvorba omezeného počtu
propagačních materiálů.
Etapa 2 – Příprava a realizace expozice zahraničního veletrhu kolejových vozidel v Gdaňku - Polsko, a
tvorba další části propagačních materiálů.
Etapa 3 – Příprava a realizace veletrhu kolejových vozidel InnoTrans Berlín 2020, dotisk a doplnění
propagačních materiálů pro zajištění udržitelnosti projektu.
Zaměření projektu:
Projekt je zaměřen na expanzi zejména nové připravované výroby na zahraniční trhy formou účasti
na specializovaných veletrzích kolejových vozidel INNOTRANS Berlín 2018 a 2020 v Německu a Expo
Trako 2019 v Polsku. V rámci projektu bude realizována účast na těchto veletrzích, pořízeny
propagační materiály ve 3 jazykových mutacích, videoprezentace a inzerce ve specializovaném
zahraničním mediu.
Projektový tým – příprava a realizace projektu:
Příprava zahraničních veletrhů probíhá v ustáleném pracovním týmu, v jehož čele stojí ředitelka
společnosti v pozici manažera projektu a garanta styku s veřejností. Ostatní členové týmu jsou
ředitel pro obchod a vývoj - zodpovídá za vytýčení vystavovatelské koncepce, manažer prodeje zodpovědný za organizaci a průběh aktivit na samotném veletrhu a manažerka administrativy,
odpovídající za přípravu potřebných náležitostí souvisejících s realizací projektu. Vzhledem k
bohatým zkušenostem z projektů v jiných programech OPPI, OPPIK, ROP, ESF lze předpokládat že
projekt bude bezproblémově zadministrován.
Zpracoval: PhDr. Alena Lubasová, Ph.D.
10.02.2019
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