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NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Program Poradenství – poradenské služby pro MSP – Výzva I 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

a) Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro 

podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Počet typů certifikátů, resp. 

počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu 

žadatel čerpat, není omezen. Výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději 

do konce udržitelnosti projektu. V případě, že nedojde ke splnění podmínky získání certifikátu, 

dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 100 % 

b) Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo 

celé společnosti žadatele. Výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel 

zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti 

projektu. V případě, že nedojte ke splnění podmínky realizace schváleného plánu digitální transformace 

v minimálním rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 30 %. 

• Podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této 

činnosti podle platných právních předpisů. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý nebo střední podnik, který podniká v některé z podporovaných činností vymezených dle klasifikace 

CZ-NACE (B 8, C 10, 11, 13 – 18, 20 – 33; E 38; F41 – 43; G 46 – 47; J 58 – 63; M 71; S 95) a má 

alespoň 2 uzavřená daňová období. 

• žadatel musí mít zveřejněnou účetní závěrku za min. 2 poslední uzavřená účetní období v příslušném 

rejstříku, pokud má ze zákona takovou povinnost. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu 

realizace projektu. 

• žadatel musí mít zapsány skutečné majitele v registru skutečných majitelů.  

• V rámci jednoho projektu (jedné předložené žádosti) nemůže žadatel žádat o podporu současně na 

aktivitu a) i b). V případě zájmu o aktivitu a) i b) musí předložit žádosti samostatně. Každý žadatel je v 

této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu) na jedno IČ. 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace, 

• max. míra podpory je stanovena na 50 % způsobilých výdajů bez ohledu na velikosti podniku, 

• výše dotace je stanovena v rozsahu 100 tis. Kč – 1 mil. Kč. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Způsobilými výdaji jsou: 
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• nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro 

podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě 

technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh 

řešení, systémové řešení),  

• nákup externích poradenských služeb, které budou zacílené na zvyšování digitální transformace malých 

a středních podniků se zhodnocením současného technického stavu a zpracovaní Plánu digitální 

transformace společnosti včetně vypracování finančního rozpočtu na pořízení nových technologických 

zařízení a vybavení, které budou splňovat podmínku propojení nově pořizovaných nebo stávajících 

technologií autonomní obousměrnou komunikací.  

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území celého Česka mimo území hl. m. Prahy. Rozhodující je místo fyzické realizace, 

nikoliv sídlo firmy. 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

Vyhlášení výzvy: 22. 7. 2019 

Příjem žádostí: 5. 8. 2019 – 5. 12. 2019 

 

Výzva bude koncipována jako jednokolová – všechny povinné přílohy bude nutné doložit k datu odevzdání 

žádosti. 

Výzva má průběžný charakter, což znamená, že žádosti jsou hodnoceny postupně v pořadí, v jakém jsou 

podány. Projekty, které získají minimální požadovaný počet bodů v hodnocení, budou podpořeny do ukončení 

výzvy nebo do vyčerpání prostředků výzvy. Ve výzvě je vyhrazeno, že příjem žádostí může být ukončen 

předčasně při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu (tj. při 100 mil. Kč), 

nejdříve však 14 dnů od zahájení příjmu žádostí. 

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Povinné přílohy žádosti – všechny bude nutné doložit k datu odevzdání žádosti: 

• podnikatelský záměr dle požadované osnovy (na základě podkladů zpracuje N4) 

• prohlášení k žádosti včetně / bez de minimis (vč. údajů o spojených podnicích) (dle podkladů zpracuje 

N4) 

• dokumenty k jednoznačnému prokázání nabytí vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, kde bude 

projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit 

• další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru 
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