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Změny statusu MSP 

 

Endogenní růst (nábor zaměstnanců) 

 Míra podpory Udržitelnost Indikátor povinný k naplnění Specifické programové 
podmínky 

Před Právním aktem Mění se Mění se Mění se Mění se 
Po Právním aktu (do první platby) Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu 

Po první a dalších platbách Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu 
V udržitelnosti projektu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu 

Po udržitelnosti projektu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu 
 

Exogenní růst (fúze, akvizice) 

 Míra podpory Udržitelnost Indikátor povinný k naplnění Specifické programové 
podmínky 

Před Právním aktem Mění se Mění se Mění se Mění se 
Po Právním aktu (do první platby) Mění se Mění se Mění se Mění se 

Po první a dalších platbách Mění se pro další 
platby (dotace za 
dosavadní platby se 
nevrací) 

Mění se Mění se Mění se 

V udržitelnosti projektu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu 

Po udržitelnosti projektu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu 
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Program ICT a sdílené služby 

Exogenní růst (fúze, akvizice) 

 Míra podpory Udržitelnost Indikátor povinný k naplnění Specifické programové 
podmínky 

Před Právním aktem Mění se Mění se Mění se Mění se 

Po Právním aktu (do první platby) Mění se Mění se Mění se Mění se 

Po první a dalších platbách Mění se pro další 

platby (dotace za 

dosavadní platby se 
nevrací) 

Mění se Mění se u aktivity CSS 

Bez vlivu u aktivity ICT a DC 

Mění se 

V udržitelnosti projektu Bez vlivu Mění se u nových míst Bez vlivu Bez vlivu 

Po udržitelnosti projektu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu Bez vlivu 

 

Specifické programové podmínky pro program ICT a sdílené služby: 

Nová pracovní místa (indikátor povinný k naplnění pro aktivitu „Zřizování a provoz center sdílených služeb“) – mění se pouze v případě, že rozhodný den 

změny statusu velikosti podniku nastal více jak rok před plánovaným koncem projektu.  

Minimální požadovaná investice do majetku 

Rozpočtové položky určené pouze pro MSP 

 

 


