
  

 

 

                  RENARDS, a.s.   .  www.renards.cz  .  1 

DIGITÁLNÍ 
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ICT a sdílené služby - Digitální podnik 
 

KDO může žádat? 

• malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců); 

• žadatel musí mít uzavřena alespoň 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.  

NA CO LZE získat podporu? 

• pořízení nevýrobních technologií včetně řídicích SW, HW i SW; 

• služby poradců a expertů. 

NA CO NELZE získat podporu? 

• pořízení výrobních technologií (stroje, linky, 3D tiskárny); 

• prostá obnova majetku. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 

• výdaje související s digitalizací, automatizací a robotizací firemních procesů (např. ERP systém, MIS 

systém, CAD/CAM SW, chytré senzory, servery, tablety, stacionární a přenosné počítače, brýle pro 

rozšířenou realitu, tiskárny, skenery, SW nástroje pro programátory, dohledové systémy, robotické 

autonomní stroje pro přepravu zboží, logistické robotické manipulátory, roboty pro úklid, baličky, logistické 

dopravníky, technologie RFID, čtečky QR kódů, vybudování firemní WiFi sítě, webkamery); 

• výdaje za SW, který je poskytován v rámci cloudových služeb (či SW As Service) a na bázi časově 

omezeného předplatného (např.  Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD) – v rámci de minimis; 

• externí služby poradců, expertů či znalců, studie, bezpečnostní audity – v rámci de minimis. 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 

• projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy; 

• investice do dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku musí tvořit alespoň 20 % 

celkových způsobilých výdajů projektu; 

• výdaje na základní SW (kancelářské aplikace, jednoduché účetní programy, aplikace pro daňovou evidenci) 

mohou být maximálně 10 % celkových způsobilých výdajů. 

KDY lze žádat? 

• příjem žádostí: 15. 9. – 15. 11. 2021. 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory: 30 – 60 % dle velikosti podniku a regionu (viz tabulka níže); 

• minimální výše dotace: 1 mil. Kč; 

• maximální výše dotace: 10 mil. Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Marie Cejnková .  cejnkova@renards.cz .  733 130 846 
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Tabulka míry podpory 

Místo realizace projektu 
Míra podpory 

Malý podnik* Střední podnik** 

Ústecký kraj 60 % 50 % 

Karlovarský kraj 60 % 50 % 

Liberecký kraj 50 % 40 % 

Královehradecký kraj 50 % 40 % 

Pardubický kraj 50 % 40 % 

Olomoucký kraj 50 % 40 % 

Zlínský kraj 50 % 40 % 

Moravskoslezský kraj 50 % 40 % 

Středočeský kraj 

Rakovník, Kladno, Mělník 
45 % 35 % 

Mladá Boleslav, Beroun, Praha-západ, Praha-východ, 

Nymburk, Kolín, Příbram, Benešov, Kutná hora 
40 % 30 % 

Plzeňský kraj 

Plzeň-sever, Tachov 
45 % 35 % 

Rokycany, Plzeň, Plzeň-jih, Domažlice, Klatovy 40 % 30 % 

Jihočeský kraj 40 % 30 % 

Vysočina 40 % 30 % 

Jihomoravský kraj 40 % 30 % 

* Podnik do 50 zaměstnanců. 
** Podnik do 250 zaměstnanců. 

 


