ICT a sdílené služby - Výzva I v kostce
Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou:
a) Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např.
v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i
v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.
b) Zřizování a provoz center sdílených služeb.
c) Budování a modernizace datových center.

Podporovány nejsou:









Centra pro implementaci IS/ICT
Centra zákaznické podpory
Tvorba zákaznických webových stránek
Telekomunikační služby
Služby center oprav high-tech výrobků a technologií
Služby call center, agentur práce zprostředkovatelských agentur, školicích středisek
Služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn
v provozovně zákazníka
Aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity,
lázně, restaurace atp.)

Typový projekt:
Softwarová firma v rámci projektu vyvine nový systém pro řízení podniků, který bude dále uplatněn
na trhu. Program umožňuje využít dotaci především na pokrytí osobních nákladů současných i nových
zaměstnanců, částečně lze hradit i nájemné a pořízení potřebného HW a SW.

Forma a výše podpory:


Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1–200 mil. Kč, přičemž podpora činí 45%
z celkových způsobilých výdajů projektu pro malé firmy, 35% pro střední a 25% pro velké
podniky.

Způsobilé výdaje dle podporovaných aktivit:


a) Tvorba nových IS/ICT řešení a b) Zřizování a provoz center sdílených služeb – osobní
náklady, nájemné, služby expertů, hardware, software a ostatní výdaje související
s projektem v režimu de minimis



c) Budování a modernizace datových center – pořízení pozemků, budov, staveb,
rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

Vymezení příjemců podpory:



Podniky všech velikostí včetně začínajících
Právnická osoba, zemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo seznam uvedený
v Příloze I Smlouvy o fungování EU; fyzická osoba zapsaná v OR

Odvětvové vymezení:


Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví: zemědělství, lesnictví,
rybolov, akvakultura (CZ NACE A01, A02, A03), uhelný průmysl (B05, C19.1), ocelářský
průmysl, průmysl výroby syntetických vláken, stavba lodí (C30.11), doprava, výroba a
distribuce energie a energetická infrastruktura (D35)

Nejvýznamnější podmínky:





Realizace projektu mimo region hl. města Prahy
Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného
pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a
pro velký podnik 1 mil. Kč
Příjemce musí v rámci realizace projektu (mimo aktivitu budování datových center) vytvořit
minimální počet nových pracovních míst podle následující tabulky a obsadit je zaměstnanci,
kteří budou vykonávat odbornou činnost odpovídající podpořené aktivitě, resp.
korespondující se zaměřením centra
Velikost podniku
Podporovaná aktivita





Malý

Střední

Velký

Tvorba nových IS/ICT řešení

2

3

4

Centrum sdílených služeb

10

20

40

Povinnost zachování podpořených pracovních míst po dobu nejméně 5 let (3 let v případě
MSP) ode dne, kdy bylo každé pracovní místo obsazeno
Povinnost zachování investice projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace
projektu
Závazný ukazatel: Počet pořízených informačních systémů (pro aktivitu ICT řešení); Nová
zmodernizovaná IT centra (pro aktivitu Datová centra); Zvýšení zaměstnanosti
v podporovaných podnicích (pro aktivitu Centra sdílených služeb)

Pro první výzvu je alokováno 1,5mld. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 2. 6. 2015 (9:00) do
31. 8. 2015.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Veronika Špačková
veronika.spackova@inovia.cz
telefon: +420 724 372 818
www.inovia.cz

