
                                                                                                                                                                                      European Union | European Regional Development Fund 

Osvědčená praxe  
 

Název osvědčené praxe Digitální podnik Lazio 

 
1. Autor, organizace a kontaktní informace 

 
 

Name: Andrea Vignoli 

Email: project@ancilazio.it 

Telephone: +39 339 3791615  

Country: Italy 

Region: Lazio 

City: Rome 

Organisation name: ANCI Lazio 

 
 

Místo: 

Country Italy 

Region Lazio 

City Rome 

Hlavní odpovědná instituce Úřad Regionu Lazio 

 
 

2. Podrobný popis 

Krátký souhrn praxe Převzetí procesů digitálního obchodu a technologická modernizace využitím služeb ICT 

Podrobná informace o praxi 

 

Cílem výzvy bylo posílit konkurenceschopnost regionálního výrobního systému podporou 
přijetí digitalizace obchodních procesů a technologické modernizace prostřednictvím 
využívání ICT služeb a řešení v souladu s Evropskou digitální agendou, s Národní 
strategií digitálního růstu, s Digitální agendou Lazio a s prioritami Strategie chytré 
specializace (S3). 

20 % plánovaného rozpočtu bylo přiděleno společnostem s provozním sídlem v jedné z 
obcí spadajících do oblastí krizového komplexu regionu Lazio. 

Projekty mohly mít celkové náklady nejméně 7 000 EUR a nejvýše 25 000 EUR. 
Podpora byla vyplacena formou nenávratného grantu ve výši 70 % z celkové částky 
projektu. 

Způsobilé činnosti předpokládaly přijetí jednoho nebo více z následujících 
technologických řešení a/nebo digitálních systémů: Digitální marketing, E-commerce, 
Digitální místo prodeje, Rezervace a platby, 3D tisk, Internet věcí, Digitální logistika, 
Digitální správa, Digitální bezpečnost, Integrované systémy. 

Potřebné zdroje 
Region Lazio vyčlenil 5 milionů eur (FSC 2014-2020 – Pakt pro region Lazio) na podporu 
přijetí personalizované analýzy digitálních potřeb malých a středních podniků. 

Časový rozvrh (start/end date) červenec 2020 – probíhající 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Výzva „Digital Enterprise Lazio“ byla dotována 5 miliony eur z evropských fondů a 
poskytnuté se dvěma rezervami: první, 1,5 milionu, určená pro společnosti působící v 
komerčním sektoru; druhá, rovnající se 20 % dotace výzev k předkládání návrhů, se týká 
společností, které mají své provozní sídlo v jedné z obcí spadajících do komplexních 
krizových oblastí regionu Lazio. 

Výzva financovala 110 projektů malých a středních podniků na investice od 7 000 eur do 
25 000 eur. 

Zjištěné problémy 
Výzva zvýhodnila starší společnosti, které mají větší potřebu zavádět prvky digitální 
inovace, i společnosti, které získaly konkrétní ekologické certifikace. 
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Potenciál pro poučení nebo 
přenos 

Zkušenosti je třeba považovat za zvláště užitečné pro podporu digitálních inovací 
mikropodniků, malých a středních podniků v Laziu, které se věnují dosažení přesné 
analýzy potřeb a podporují investice. 

Zvláště důležitých bylo 20 % rozpočtu vyhrazených společnostem s operačním sídlem v 
jedné z obcí v krizových oblastech regionu Lazio, včetně venkova. 

Další informace 
Link na adresu, kde lze získat další informace: http://www.lazioinnova.it/bandi-
post/digital-impresa-lazio/  

Klíčová slova Podpora MSP, včetně OSVČ. 

Názor experta   
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