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DIGITÁLNÍ 
PODNIK 

OP TAK – VIRTUÁLNÍ PODNIK 
 

KDO může žádat? 

• Malé a střední podniky, velké podniky do 3 000 zaměstnanců. 

NA CO LZE získat podporu? 

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

• zaplacení jednorázových školení pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT; 

• služby poradců a expertů, studie, bezpečností audity. 

NA CO NELZE získat podporu? 

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

• prostá obnova majetku. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 

• výdaje související s podporou digitální transformace firmy (nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS 

atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy).  

• výdaje na logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie. Pořízení robotických 

autonomních strojů pro přepravu zboží, robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.  

• výdaje do vnitropodnikové konektivity (i senzorové sítě) a kybernetické bezpečnosti.  

• jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v 

oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd.  

• BIM a CDE systémy poskytované jako služba. 

• vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální 

transformace. 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat? 

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

• minimálně 80 % způsobilých výdajů projektu musí spadat do kategorie Pokročilé technologie a služby; 

• pořizované technologie / služby musí pro společnost přinášet nové funkcionality, nesmí se jednat o pouhou 

technologickou obměnu; 

• pořizovaný SW a licence cloudových služeb musí pro podnik přinášet nové funkcionality oproti stávajícímu; 

• pořizované technologie / služby musí umožnit propojení s vnitropodnikovým systémem. 

KDY lze žádat? 

• Předpokládaný příjem žádostí z programu Virtuální podnik: 1.Q. 2023 

KOLIK lze získat? 

• míra podpory: 20 – 40 % dle velikosti podniku a regionu; 

• minimální výše dotace: 0,3 mil. Kč; 

• maximální výše dotace: 5 mil. Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 

Ing. Zuzana Arnerová  .  arnerova@renards.cz  .  775 566 239 


