Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a
program podpory ICT a sdílené služby

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je k dispozici
ve 4 prioritních osách celkem 24 programů podpory. Celková alokace OP PIK je 4 905 mil. € pro
období let 2014 - 2020.
4. prioritní osa je určena oblasti ICT a skládá z programů podpory ICT a sdílené služby
Vysokorychlostí internet.

a

Z pohledu malých a středních podniků (MSP) je zajímavý zejména program podpory ICT a sdílené
služby a jeho 3 podporované aktivity.
Detailní informace naleznete níže.

Všeobecnými podmínkami Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
jsou tyto:
 Realizace mimo území Hl. města Prahy (ne sídlo společnosti, pouze realizace projektu)
o vybrané regiony navíc mohou získat v rámci realizace projektu bodové zvýhodnění
v rámci hodnocení
 Financování ex-post na konci etap nebo na konci realizace projektu
o 1 etapa je vymezena proinvestováním 0,5 milionu Kč a/nebo 3 měsíci
 Doba udržitelnosti projektu 5 let po skončení realizace (výjimka u ICT a sdílené služby pro
MSP)
 Hodnocení 2 posledních uzavřených ekonomických období (výjimka u ICT a sdílené služby pro
MSP)
o V rámci programu ICT a sdílené služby možnost také pro start-ups (podnik který má 1
nebo žádné uzavřené ekonomické období)
o K posouzení způsobilosti je nutné doložit finanční výkazy (rozvaha + výkaz zisku a
ztráty) nebo zahajovací rozvahu
 Nebudou podporovány projekty směřující do:
o cestovního ruchu
o zemědělství, lesnictví, rybolovu, akvakultury
o uhelného průmyslu,
o ocelářského průmyslu,
o průmyslu výroby syntetických vláken,
o stavby lodí,
o dopravy,
o výroby a distribuce energie a energetická infrastruktury (program Smart Grids)

Program podpory ICT a sdílené služby
Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a
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. Dále pak rovněž lepší uplatnění
produktů českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT
odborníků.

Program ICT a sdílené služby II. a III. Výzva
Příjemce:
Malé a střední podniky; velké podniky. Také start-ups
Podporované aktivity: 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

Výše dotace:
% dotace:
Plné žádosti
Alokace výzvy:

c) Budování a modernizace datových center
1 - 200 mil. Kč/projekt
45% malé podniky, 35% střední podniky, 25 % velké podniky
Říjen 2016 – Leden 2017
4,5 mld. Kč

Způsobilé výdaje:
a) Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a b) Provoz center sdílených služeb
 Osobní náklady
o Osobní náklady musí představovat hlavní náklad, tedy např 51% způsobilých výdajů
za celou dobu trvání projektu. Osobním nákladem jsou superhrubé mzdy. Příklady
pracovních pozic, které se uvádějí v rámci projektů jako způsobilé: Projektový
manažer, SW architekt, Programátor, Tester, ICT analytik apod.
 Nájemné
o Nájem pozemků, budov, kanceláří či jiných prostor, v nichž bude uskutečňován
projekt.
 Služby
o Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců, které nemají
povahu trvalých nebo opakujících se činností a nevztahují se k obvyklým provozním
nákladům podniku, včetně nákladů na jimi zpracovávané studie, analýzy či znalecké
posudky.
o Pouze pro MSP, max. 5 mil. Kč.
 Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis
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c) Budování a modernizace datových center
 Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb
o Pořízení pozemků max. 10% celkových způsobilých výdajů
o Pořízení staveb, stavebních prací max. 40% celkových způsobilých výdajů
 Hardware, software, ostatní stroje a zařízení
o Dlouhodobý nehmotný majetek max. 50% celkových způsobilých výdajů
 Služby expertů
o Pouze pro MSP, max. 5 mil. Kč.

Specifické podmínky:
i. 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
 pro velký podnik 1 mil. Kč.
ii. 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.
Velikost podniku
Podporovaná aktivita
Malý Střední Velký
Tvorba nových IS/ICT řešení 2
3
4
Centrum sdílených služe
10
20
40
Příjemce je povinen zachovat podpořená pracovní místa po dobu nejméně 5 let (3 let v případě MSP)
od dne, kdy bylo každé pracovní místo poprvé obsazeno.
iii. Příjemce dotace je povinen zachovat investici po dobu nejméně 5 let od data ukončení projektu,
tj. nesmí být tato investice prodána nebo zcizena po výše uvedenou dobu.
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