VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPIK
PROGRAM ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
Výzva č. I
Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů,
ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití
informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a
nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně
související implementace. Prostřednictvím podpory center sdílených služeb je to rovněž
snižování investičních nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v
podnicích, a tím zvyšování jejich konkurenceschopnosti.
PŘÍKLAD PROJEKTU PRO NOVÁ ODVĚTVÍ
Žadatel o dotaci může v rámci podporované aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení
vyvinout jakékoliv řešení, které nebude směřovat do oblasti komerčních turistických či
volnočasových zařízení. Vývoj řešení musí být výsledkem aktivit samotného žadatele o
dotaci, nemůže si tedy nechat toto řešení vyvinout od třetích stran. V rámci programu
ICT a sdílené služby může být podpořena tvorba aplikací pro prodej přes internet, tvorba
mobilních aplikací, CRM, ERP a dalšího komerčně využitelného SW.
HARMONOGRAM
Příjem Předběžných žádostí: 2. červen 2015 – 31. srpen 2015
Příjem Plných žádostí: 1. říjen 2015 – 31. prosinec 2015
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 3 roky od data přijatelnosti
projektu, nejdéle však 31. 12. 2018
Výzva je kolová – finální vyhodnocení proběhne až po uzavření příjmu žádostí.
PODPOROVANÉ AKTIVITY
Podporovanými aktivitami jsou:




tvorba nových IS/ICT řešení,
zřizování a provoz center sdílených služeb,
budování a modernizace datových center.

V rámci této výzvy nebudou podpořeny:


služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školících








středisek,
centra pro implementaci IS/ICT, tvorba webových stránek
telekomunikační služby,
služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing
prováděn v provozovně zákazníka,
telehousing, web-hosting,
služby opravárenských center,
aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové
zařízení, lázně, restaurace atp.).

ŽADATEL
 MSP i velké podniky (pro velké podniky je vyčleněno maximálně 40% celkové
alokace),
 žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu
podporované ekonomické činnosti dle kategorizace CZ – NACE,
 je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě,
 nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím.
VÝŠE PODPORY
Dotace ve výši 1 – 200 mil. Kč.
 malé podniky 45 %,
 střední podniky 35 %,
 velké podniky 25 %.
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Musí být vynaloženy nejdříve v den podání předběžné žádosti, majetek musí být nový.
Tvorba nových ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb:



osobní náklady, nájemné, služby expertů,
v rámci de-minimis pak doplňkově hardware, software a ostatní výdaje.

Budování a modernizace datových center:


pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software,
ostatní stroje a zařízení a služby expertů.

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU


projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy,












finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením
nesmí být nižší než 5 bodů (podniky s dvouletou historií), u podniků s historií
kratší než 2 roky nesmí být nižší než 4 body,
každý žadatel je oprávněn v rámci výzvy předložit pouze 4 projekty,
každý žadatel je oprávněn v rámci výzvy předložit pouze 4 projekty,
výstup projektu musí spadat do odvětví CZ-NACE specifikované v příloze výzvy,
příjemce se řídí Pravidly způsobilosti výdajů a pravidly povinné publicity,
příjemce dotace je povinen zachovat investici, vykonávat podpořenou aktivitu a
používat podpořený majetek po dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu,
výběrová řízení na dodavatele musí být provedena v režimu zákona č.137/2006
Sb., případně dle Pravidel pro výběr dodavatelů, podle toho, který předpis je
relevantní,
v případě podporovaných aktivit Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz
center sdílených služeb je příjemce dotace povinen vytvořit následující minimální
počet nových pracovních míst:

Podporovaná aktivita

Malý podnik Střední podnik Velký podnik

Tvorba nových IS/ICT řešení

2

3

4

Zřizování a provoz center sdílených služeb

10

20

40




Příjemce je povinen zachovat podpořená pracovní místa po dobu nejméně 5 let
(3 let v případě MSP) ode dne, kdy bylo každé pracovní místo poprvé obsazeno.
Dále je žadatel povinen realizovat minimální výši investice do dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu.
Výše minimální investice jsou následující:
- malý podnik: 0,3 mil. Kč,
- střední podnik: 0,5 mil. Kč,
- velký podnik: 1 mil. Kč.

KATEGORIZACE CZ-NACE pro kulturní a kreativní průmysly
Podporovány jsou všechny CZ NACE mimo:
 zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03),
 uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1),
 ocelářský průmysl,
 průmysl výroby syntetických vláken,
 stavba lodí (CZ-NACE C 30.11),
 doprava,
 výroba a distribuce energie a energetická infrastruktura (CZ-NACE D 35)

