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V Praze, 7. prosince 2011. 

Projekt MAFIDIS+ dokončil testování 2. etapy vzdělávacího portálu, který má usnadnit začínajícímu 
podnikateli orientaci v digitální ekonomice a informační společnosti. Portál postupně seznamuje 
s možnostmi internetu a jeho výhodami, které přináší pro podnikání, ať už se jedná o komunikaci 
s bankou, s obchodními partnery či s úřady.  

Spolu s „chytrým“ využitím informačních a komunikačních technologií (IKT) může internet uspořit 
náklady a čas, jejichž „správná“ výše je při každém podnikání alfou omegou budoucího úspěchu.  
Druhou, avšak neméně důležitou věcí, kterou musí mimo jiné každý podnikatel řešit, je, aby se o jeho 
produktech dozvěděli potencionální zákazníci. I zde hraje internet zásadní roli, vzhledem k tomu, že 
nezná hranice, a tak umožnuje „snadno“ propagovat nabízené zboží a služby po celém světě. 
Shrneme-li všechny výše zmíněné oblasti, jedná se tedy o průřez znalostí o e-businessu, e-
governmentu, reklamě a marketingu na internetu a v neposlední řadě o moderních IKT. Protože 
správná orientace v dané problematice znamená relevantní a kvalitní znalosti, je celý projekt založen 
na vzdělávání právě v těchto oblastech. 

Odborník na vzdělávání pomocí moderních IKT, pedagog a expert RNDr. Jiří Peterka se ve svém 
hodnocení portálu vyjádřil, že „vytvořený systém může pomoct rovněž identifikaci dalších 
vzdělávacích potřeb začínajících podnikatelů nebo malých a středních firem v kraji, které nutně musí 
vyvstat vzhledem k turbulentním proměnám v oblasti on-line komunikace s úřady. Situaci zde ovšem 
komplikuje nejasná politika státu v oblasti e-governmentu.“  

Vzdělávací portál MAFIDIS+ rozhodně splňuje svůj účel: zaprvé, dát k dispozici školícím institucím 
v kraji prakticky zaměřený vzdělávací program a e-learningový kurz, který je dále využitelný pro další 
nabídku vzdělávání. Zadruhé, podpořit tímto dovednosti stávajících a začínajících podnikatelů 
efektivně využívat internet a moderní technologie ve prospěch rozvoje své firmy. 

Více informaci o projektu na www.mafidis-plus.info 

Projekt MAFIDIS+ je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci OP 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je zaměřen na vytvoření vzdělávacího programu s názvem 
"Rozvoj malé firmy v digitální ekonomice na Vysočině" a jeho následnou transformaci do moderního 
e-learningového nástroje, v němž si podnikatelé (OSVČ, mikropodniky a malé podniky) i jejich 
zaměstnanci významně zvýší svou informační gramotnost ve vztahu k podnikání.  
 
Projekt realizuje na Vysočině Agentura pro evropské projekty a management (www.epma.cz) ve 
spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Jihlava, www.hkjihlava.cz 
 

Kontaktní osoba: PhDr. Irina Zálišová, zalisova@epma.cz 

http://www.mafidis-plus.info/
http://www.epma.cz/
http://www.hkjihlava.cz/
mailto:zalisova@epma.cz

