OBOROVÉ INFORMAČNÍ MÍSTO (OIM) „ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE“
S účinností od 1. prosince 2003 bylo zřízeno OIM pro obor „Elektronické
komunikace“, které je součástí projektu Hospodářské komory ČR „Informační místa
pro podnikatele“. Jeho vytvořením a provozováním byla pověřena Česká asociace
telekomunikací jako živnostenské společenstvo pro živnost „Montáž, údržba a
servis telekomunikačních zařízení“. Uvedený projekt je realizován v souvislosti se
vstupem ČR do EU v roce 2004 a počítá s činností sedmdesáti regionálních a dvaceti
pilotních oborových informačních míst pro podnikatele. OIM jsou akreditována HK
ČR a částečně financována z prostředků státního rozpočtu. Při jejich realizaci se
počítá s využitím synergie s již vybudovanými informačními středisky, agenturou
Czech Trade, zázemím úřadů veřejné správy a vědomostních, softwarových a
dalších databází, podporujících rozvoj malého a středního podnikání.
Cílem vytvoření OIM je snadné a rychlé získávání uceleného souboru obecných i
oborových informací, které by pomohlo řešit konkrétní situace podnikatelů. Do konce
r. 2003 bude vydána tištěná oborová příručka, která bude věnována podstatným
vlivům a dopadům vstupu ČR do EU pro jednotlivé obory a profese. Doba trvání
projektu je plánována od r. 2003 do r. 2005. Zahájení činností OIM ve spolupráci s
partnery výrazně přispěje
-

k zajištění informovanosti podnikatelů i představitelů státní a veřejné správy o základních
aspektech podnikání v oboru,
ke zvyšování efektivity poskytování podpor a absorpční schopnosti ČR při čerpání
prostředků z fondů EU,
k vytvoření zpětné vazby mezi podnikateli a veřejnou správou a k dodržování zásad
systémů řízení kvality.

Rozsah poskytovaných služeb OIM „Elektronické komunikace“ realizovaného Českou
asociací telekomunikací od 1.12.2003 zahrnuje:
-

informační servis (informace o informacích) včetně informací o oboru
všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci
EU a jednotného evropského trhu z hlediska oboru/profese
poradenství obecné a organizační v rámci oboru/profese s využitím spolupráce s dalšími
organizacemi a institucemi na podporu malého a středního podnikání
přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů v rámci
oboru/profese, možnost zajištění individuální konzultace k problematice EU z hlediska
oboru/profese
komerční nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí z hlediska oboru/profese
legislativu pro podnikatele
informace o produktech CEI, CEBRE, o službách, které nabízejí ostatní informační místa
(EuroInfoCentra, RPIC, BIC, střediska Czech Trade, ICU) a další instituce podpor malého
a středního podnikání na regionální i celostátní úrovni.

Informace OIM ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE budou poskytovány v jeho sídle
na adrese Česká asociace telekomunikací, Dalimilova 4, 130 00 Praha 3 vždy
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v době od 9.00 do 17.00 hod.
Kontaktní osobou je Ing. Jana Dudková, CSc., tel. 222 111 210, fax 222 111 215,
e-mail: oimek@catel.cz

