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DERS s. r. o. 

 Motivy k realizaci projektů 
Společnost DERS s. r. o. působí na trhu již 10 let. Její hlavní činností je analýza a vývoj software, zaměřuje 
se zejména na integraci informačních systémů, pro niž využívá vlastní platformu VERSO. Vzhledem 
k vývoji na trhu IT se DERS s. r. o. rozhodl pro rozšíření a rozvoj Centra výzkumu, vývoje a inovací 
informačních technologií. 

 Průběh realizace 
V nově zbudovaném Centru je realizován především vývoj vlastní aplikační platformy (pracovní název 
JENERO), který bude sloužit pro integraci heterogenních informačních systémů a datových zdrojů, jakož i 
prostředí pro rychlý vývoj aplikací nad integrovanými daty. 

Součástí projektu jsou zároveň nezbytné stavební úpravy budovy ve vlastnictví společnosti, pořízení 
infrastruktury a technologií nezbytných pro zajištění provádění aktivit tohoto Centra. 

 Financování projektu 
Protože projekty ještě nebyly ukončeny, jsou údaje převzaty ze žádosti o dotaci. V průběhu realizace byly 
projekty financovány z vlastních zdrojů společnosti. Po ukončení realizace projektu je pak prostřednictvím 
žádosti o platbu proplacena schválená dotace. 

Název projektu  Program  Celkové 
náklady na 

projekt  

Způsobilé 
výdaje 

projektu  

Celk. výše 
dotace  

Délka trvání 
projektu 

Centrum 

výzkumu, vývoje a 

inovací IT 

ICT a SS  

– výzva I. 

33,6 mil Kč. 12,6 mil. Kč 7,6 mil. Kč 32 měsíců 

 Přínosy projektu 
Mezi hlavní přínosy projektu patří: 

• Zvýšení úspěšnosti softwarových projektů na 90 % (úspěšný projekt je takový, kdy jsou  

• dodrženy požadavky, náklady a termíny realizace). 

• Zavedení aktivního monitoringu aplikací v nepřetržitém režimu (7x24) a zkrácení reakční 

• doby. 

• Dosažení  technických standardů dle zavedených norem pro řízení procesů vývoje software. 

• Zvýšení sdílení a přenosu znalostí směrem ke klientům zavedením webové znalostní databáze 
integrované do vývojových platforem. 

• Zvýšení schopnosti adaptace na rozdílné poptávky klientů. 
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 Zapojení regionální kanceláře 
Regionální kancelář byla do projektu zapojena od samého začátku, ještě před podáním registrační žádosti. 
Spolupráce spočívala v konzultacích k tvorbě registrační i plné žádosti, školení a trvá doposud při realizaci 
projektu (konzultace ke způsobilosti výdajů, výběrovému řízení apod.). 

 Citace zástupce firmy 
„Před několika lety se naše společnost rozhodla, že mezi vlastní klíčové aktivity zahrne výzkum, vývoj a 
inovace technologií, metodik a procesů. Investice byla nevyhnutelná, avšak vlastní provozní prostředky 
nedokázaly najednou pokrýt celý záměr. Problémem se stalo zejména řešení nevyhovujících pracovních 
prostor, které brzdí inovativní, ekonomický i personální potenciál firmy. Operační program Podnikání a 
inovace nás donutil zamyslet se nad projektovým plánováním investic do rozvoje a zkoumat možnosti 
veřejné podpory, které jsme do této doby prakticky nevyužívali. Výsledkem je projekt CVVI, o kterém 
věříme, že bude úspěšný a nastartuje další rozvoj firmy.“ 

 

MUDr. Martin Langr, ředitel společnosti 
 


