finansowanie i zarządzanie

Szansa dla
hotelarzy

Jan Kordasiewicz

Celem niniejszego tekstu jest
wskazanie ścieżki uzyskania
dofinansowania przeznaczonego
na informatyzację obiektów
noclegowych oraz sportoworekreacyjnych. Jest to forma
zaproponowana przez autora
niniejszego tekstu, poparta
doświadczeniami praktycznymi
we wdrażaniu przedsięwzięć
o charakterze informatycznym.

gólności na dostosowaniu własnych systemów informatycznych do systemów
informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia
automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.
Oznacza to, że możliwe jest dofinansowanie kompleksowych wdrożeń pozwalających m.in. na takie wydatki jak:
l wartości niematerialne i prawne (patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, specjalistyczne oprogramowanie do wdrożenia elektronicznego biznesu B2B);

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wdraża obecnie program pozwalający mikro, małym oraz
średnim przedsiębiorcom o ubieganie
się o dotację na wdrażanie systemów
informatycznych pozwalających na
tworzenie usług elektronicznych w ramach tzw. Business-to-Business – B2B.
Dofinansowanie możliwe jest w ramach
Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG). Celem
działania jest stymulowanie tworzenia
wspólnych przedsięwzięć biznesowych
prowadzonych w formie elektronicznej.
Jest bardzo realne, że właściciele
obiektów noclegowych także będą mogli skorzystać z dotacji osiągającej poziom nawet 2 mln zł. Konieczne jest
tylko prawidłowe skonstruowanie projektu, w którym znajdzie się specjalistyczne opracowanie zasad wdrożenia
systemu informatycznego.

Aby skorzystać z dotacji sięgającej
nawet 2 mln zł, należy prawidłowo
skonstruować projekt, w którym znajdzie
się specjalistyczne opracowanie zasad
wdrożenia systemu informatycznego.

W oparciu o rozwiązanie
elektroniczne

W ramach Działania 8.2 PO IG, wsparcie może być udzielone hotelarzowi, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy ze stały partnerami biznesowymi
w oparciu o rozwiązanie elektroniczne.
Projekt powinien więc polegać w szcze57 stacja narciarska październik 2009
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nowe i używane środki trwałe, z wyłączeniem nieruchomości;
raty leasingu;
a nalizy przygotowawcze i usługi doradcze;
promocja wdrożonych rozwiązań;
w ynagrodzenia brutto płatnika wynagrodzeń (do 10% kosztów kwalifikowanych);
zakup szkoleń specjalistycznych koniecznych do wdrożenia systemu.

Na przykład system
informatyczny

Przykładem projektu realizowanego
w ramach działania 8.2 PO IG może być
stworzenie oraz wdrożenie systemu informatycznego przez firmę hotelarską,
która prowadzi współpracę z biurami
podróży, tour-operatorami czy też portalami rezerwacyjnymi, a nawet kooperuje z innym hotelem w zakresie wspólnego świadczenia usług.
Dodatkowo można także rozważyć
zintegrowanie systemu informatyczne-

go z podmiotami świadczącymi usługi
outsourcingowe.
Wdrożony system umożliwi partnerom biznesowym automatyczną komunikację, wymianę informacji, danych,
dokumentów oraz właściwą koordynację wszelkich biznesowych działań.
Pod hasłem zintegrowania systemów
informatycznych można umieścić naprawdę wiele elementów, które pozwolą
na całkowitą „modernizację” lub wprowadzenie systemu informatycznego.

Następny nabór w październiku

W celu ubiegania się o dofinansowanie
konieczne jest przygotowanie wniosku
aplikacyjnego wraz z biznesplanem. Dodatkowo warunkiem koniecznym jest
posiadanie przez wnioskodawcę przynajmniej dwóc h umów partnerskich zawartych z przedsiębiorcami, planującymi
współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.
Kwota wsparcia na projekt nie może
być niższa niż 20 tys. zł i jednocześnie
nie może przekraczać 2 mln zł. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków
kwalifikowanych i wynosi od 40% do
70% wartości kosztów kwalifikowanych.
Projekty mogą być objęte wsparciem
przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
W lipcu 2009 r. zakończony został
drugi nabór, w ramach którego przedsiębiorcy złożyli 323 wnioski o dofinansowanie. Umowy o dofinansowanie podpisane zostały już z ponad 140
przedsiębiorcami, a największym zainteresowaniem działanie cieszy się
w województwie małopolskim.
Najbliższy nabór działania planowany jest na 5 października 2009 r. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości uzyskania dofinansowania.
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