
ICT a sdílené služby
Výzva V – digitální podnik  

Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace 
prostřednictvím Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

chytrá investice do digitální transformace malých a středních podniků



Základní informace

Co je cílem?

 • Efektivní zavádění nových digitálních technologií 
určených k snižování tvorby odpadů a zvyšování 
produktivity, spolehlivosti a dostupnosti  
vnitropodnikových služeb.

Podporované aktivity:

 • Rozvoj digitální transformace.

 • Implementace logistických a skladových  
technologií a kancelářských aplikací. 

 • Podpora nových technologií zajišťujících  
vnitropodnikovou konektivitu a kybernetickou 
bezpečnost.

Cílová skupina Malé a střední  
 podniky   

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 1 mil. Kč – 10 mil. Kč 

Zahájení příjmu žádostí 15. 9. 2021 

Ukončení příjmu žádostí 15. 11. 2021 

Alokace 300 mil. Kč

Střední Čechy

Jihovýchod
 Jihozápad

Severozápad

Střední Morava

Severovýchod

Moravskoslezsko

Míra podpory dle regionů:

Region Malý 
podnik

Střední 
podnik

Severozápad* 60 % 50 %
Severovýchod 50 % 40 %
Střední Morava 50 % 40 %
Moravskoslezsko* 50 % 40 %
Střední Čechy* 
– Rakovník, Kladno, Mělník 45 % 35 %

Střední Čechy 
– Mladá Boleslav, Beroun, Praha- 
západ, Praha-východ, Nymburk, Kolín, 
Příbram, Benešov, Kutná Hora

40 % 30 %

Jihozápad*

– Plzeň-sever, Tachov 45 % 35 %

Jihozápad 
– Rokycany, Plzeň, Plzeň-Jih, Domaž-
lice, Klatovy, Písek, Tábor, Strakonice, 
České Budějovice, Jindřichův Hradec,  
Prachatice, Český Krumlov

40 % 30 %

Jihovýchod 40 % 30 %
*  Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo 10 % navýšení míry dotace    
    z titulu schválení regionu jako území pro podporu z Fondu  
    spravedlivého přechodu.



Způsobilé výdaje:

Výzva V je první výzvou programu ICT  
a sdílené služby, která je zaměřena na podporu 
přímých investic do digitalizace a související 
služeb. 

Pořizované technologie však nesmí být  
předmětem hlavní podnikatelské činnosti 
žadatele.

1.   Dlouhodobý hmotný majetek

 • Nákup technologií pro digitální transformaci.

 • Pořízení specializovaných koncových zařízení  
a periferie. 

 • Výdaje na logistické a monitorovací  systémy.

 • Náklady na hardware pro mobilní distanční 
přístup zaměstnanců do firemní sítě.

3.   Služby

 • Náklady na služby poradců, expertů, studie  
a bezpečnostní audity. 

 • Pronájem SW na dobu realizace projektu. Jde  
o výdaje na cloudové služby spadající pod SaaS 
(Software As Service) zahrnující jak poplatky  
za připojení do on-line úložišť a databází,  
tak i související udržovací poplatky. 

2.   Dlouhodobý nehmotný majetek

 • Výdaje na software, který je nezbytný pro provoz 
pořízených digitálních technologií a který není 
poskytován v rámci cloudových služeb.

Nejsou podporovány výrobní  
technologie (3D tiskárny, stroje a linky).

Mezi způsobilé výdaje patří jen náklady 
spojené s faktickou realizací projektu.

Výdaje na nákup základního SW nesmí 
překročit 10 % celkových způsobilých 
výdajů.



Klíčové oblasti podpory digitální transformace

Investiční výdaje 

Neinvestiční výdaje

ICT/IT systémy,  
vnitropodnikové sítě 
servery, PC, smart zařízení, LAN sítě, 
FTTH prvky, datová uložiště a další 
prvky datové infrastruktury

Hardware pro mobilní distanční 
přístup zaměstnanců do firemní 
sítě   

4G/5G modemy, switche a routery, 
headset, hardwarové šifrovací klíče, 
koncový hardware zajišťující online 
videokonference, hardware  
pro zajištění vnitřní konektivity  
ve firmě či areálu atp.

Software

kancelářské aplikace, operační 
systém pro Workstation (který není 
OEM), základní účetní programy  
či aplikace pro daňovou evidenci atp.

Monitorovací systémy  

přístupové chipy a jejich čtečky, 
prvky sítě IoT, webkamery, systémy 
pro „video surveillance“, dohledové 
drony atp. 

Logistické systémy 

„robotické ruce“, logistické robotické 
manipulátory, baličky, dopravníky, 
RFID a QR čtečky, roboty pro úklid 
areálu atp. 

Specializované koncové  
zařízení a periferie

polohovací zařízení, tablety, 3D  
systémy a monitory, brýle  
pro rozšířenou realitu a příbuzný 
hardware pro VR, nevýrobní plottery, 
tiskárny, skenery, kancelářské  
kopírovací stroje atp. 

Služby poradců, expertů 
studie, analýzy, audity, znalecké 
posudky atp.

Ostatní neinvestiční výdaje 

např. aplikace Adobe, aplikace Office 
365, AutoCAD, Catia, Solidworks atp.

Pronájem SaaS 
např. BigData, webhostingů,  
Blockchainů atp.

Ostatní software

veškeré manažerské systémy, které 
nepatří do základního SW, např. ERP...



Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj 
praha@agentura-api.org 

Jihočeský kraj 
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj 
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj 
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj 
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj 
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj 
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj 
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj 
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj 
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj 
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina 
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj 
zlin@agentura-api.org

Karlovy Vary

Plzeň

České
Budějovice

Jihlava

Praha

Ústí
nad Labem Hradec

Králové

Pardubice

Liberec

Brno Zlín

Olomouc

Ostrava

programy@agentura-api.org

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?


