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NPO – Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci 
podniků 

 

KDO může žádat? 

• Malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců), kromě podniků činných v oddětví 

rybolovu a akvakultury, nebo v oblasti prvovýroby zemědělských produktů, v odvětví zpracovávání zemědělských 

produktů a jejich uvádění na trh a na podporu exportu. 

NA CO lze získat podporu? 

• Nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 

• Nakupované služby se musí zaměřovat na následující oblasti:  

o nákup a prodej, 

o marketing a péče o zákazníky,  

o kybernetická bezpečnost,  

o projektové a procesní řízení,  

o výroba a technologie, 

o finance (účetnictví a controlling), 

o logistika, 

o komunikace a vzdělávání zaměstnanců, 

o datová integrace a analýza. 

NA CO si dát pozor? 
• Ukončení projektu je do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději do 30.09.2023. 

• Poskytovatel služeb musí doložit, že realizovali v posledních dvou letech alespoň pět obdobných zakázek v souhrnné 

výši nejméně 300 tis. Kč bez DPH (reference se dokládají např. formou faktury, dopisu či smlouvy a musí být doloženy 

anonymizovanou podobou výstupní zprávy). 

• Služby se musí zaměřovat na identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení 

(nastavení/design) vedoucí k digitální transformaci podniků. Služby musí zahrnovat i zhodnocení dopadů a nákladů 

podniků a doporučení postupů zavádění digitálních inovací. 

• Provedení vlastní digitální transformace podniku již není podporováno, nelze sem tedy zahrnout např. nákup SW či 

náklady na zavádění inovací. 

KDY lze žádat? 

• Příjem žádostí: 11. 10. 2022 – 31. 3. 2023 

CO lze získat? 

• Přímá podpora: 85 % (malý podnik i střední podnik) přímé dotace na způsobilé výdaje projektu. 

• Minimální výše dotace je 50 tis. Kč, maximální je do výše 200 000 EUR podle kurzu ECB platného ke dni vydání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Zuzana Arnerová  .  arnerova@renards.cz  .  775 566 239 
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