
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 

Tvorba nových IS/ICT řešení 
 

Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a 
vysoce sofistikovaných ICT nástrojů, nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních 
služeb, a to včetně související implementace.  

 
Alokace:  1 mld. Kč 
Příjem žádostí:   2/2019 – 11/2019 
Výše dotace v %:  45 / 35 / 25 % (malý / střední / velký podnik) 
Výše dotace v K č:  1 mil. – 50 mil. Kč 
 

 
Podporované aktivity: 

• 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 vč. související implementace. 
 

 
Způsobilé výdaje: 

• Osobní náklady (superhrubé mzdy), služby expertů, nájemné (kancelář). 
• Hardware, software a ostatní výdaje projektu (např. cloudové služby). 

 
Podmínky programu: 

• 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 vytvořit minimální počet nových pracovních míst dle 
následující tabulky: 

Podporovaná aktivita 
Velikost podniku 

Malý Střední Velký 

Tvorba IS/ICT řešení 2 3 4 

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. 

• V případě obsazení pozic stávajícími zaměstnanci, je nutné tyto pozice znovuobsadit a vytvořit 
tak stanovený počet pracovních míst dle skutečného počtu podporovaných pozic v projektu. 

• Hodnotí se finanční zdraví - rating nesmí být nižší než 5 bodů. 
• Cílovým územím je celá Česká republika, mimo území hl. m. Prahy. 
• Podporovány jsou projekty ve vybraných ekonomických odvětvích CZ-NACE. 

Nelze podpo řit následující aktivity: 
• centra pro implementaci IS/ICT – funkčně samostatné jednotky (ve smyslu samostatné právní 

entity), která tyto služby poskytují dceřiným/sesterským společnostem ve skupině nebo 
externím zákazníkům na bázi outsourcingu, 

• centra zákaznické podpory – funkčně samostatné jednotky, která jsou zodpovědná za řízení 
vztahů se zákazníky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií, 



 

 

 

 

 

 

 

• tvorba zákaznických webových stránek, 
• telekomunikační služby – poskytování základních licencovaných a regulovaných 

telekomunikačních služeb, 
• služby center oprav high-tech výrobků a technologií – funkčně samostatné jednotky, které 

provádí opravy vybraných výrobků pro společnosti ve skupině nebo pro externí zákazníky, 
• 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.). 
 

Uvedené informace vychází z předcházející výzvy tohoto programu. 


