Potřebné informace

Dotační výzva
digitální podnik

Podmínky výzvy:
•
•
•
•

Malý, střední i velký podnik
Podnik se sídlem kdekoliv v ČR (včetně Prahy)
Minimálně dvouletá historie podniku před podáním dotační žádosti
Na každé identifikační číslo je možné zažádat o jednu dotaci

Forma a výše podpory:
•
•

Dotace na projekt a jednoho žadatele je poskytována minimálně ve výši 1 milionu Kč a maximálně do
výše 10 milionů Kč
Celková alokace financí v dotační výzvě v rámci Národního plánu obnovy je 4,6 miliard

Aktivity, které budou v rámci výzvy podporovány:
•
•
•
•
•

Podpora digitální transformace firmy – jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií, které
vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
Pořízení logistických a skladových technologií – pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu
zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, technologie RFID, NFC, čtečky QR kódů, rozpoznávání
obrazu za pomocí neuronových sítí, sledování stavu zakázek atd.
Zajištění vnitropodnikové konektivity – zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě,
nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního distančního přístupu
zaměstnanců.
Zlepšení kybernetické bezpečnosti – podporována bude systémová integrace pořizovaných či
rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení a služby poradců a expertů v oboru počítačové
bezpečnosti.
Zakoupení operačních systémů a softwaru pro kancelářské využití – pořízení ERP, operačních systémů
a dalšího základního kancelářského softwaru a hardwaru.

Příklady technologií, které lze z dotace financovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pořízení ICT technologií a služeb
Vnitropodnikové IT sítě (především servery, stacionární a přenosné počítače, routery, prvky sítě LAN,
firemní datová úložiště NAS a jejich příslušenství, nezbytný HW a SW pro vybudování podnikové sítě
apod.)
Specializovaná koncová zařízení (myši, tablety, monitory, tiskárny a skenery apod.)
Logistické systémy (RFID či QR a čtečky atp.)
Monitorovací systémy (přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro
„video surveillance“, dohledové drony atd.
Hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě (4G/5G modemy, switche a routery,
headset, hardwarové šifrovací klíče, koncový hardware zajišťující online videokonference) a nezbytný
hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě či areálu žadatele
Náklady na SW, který je nakupován v rámci předplatného
Licence na SW, který umožňuje plnění základních funkcí ve firmě, ERP/CRM včetně všech modulů
a nadstaveb
Náklady na externí služby poradců souvisejících s projektem (studie, bezpečnostní audity apod.) – bude
omezeno max. % ze způsobilých výdajů projektu
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