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NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Program Technologie – výzva XIII 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat tyto projektové záměry: 

• pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově 

pořizovanými technologiemi podnikovým informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími 

implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, jako jsou 

plánování, zásoby, nákup, prodej, marketing, finance, personalistika atd. V případě, že společnost 

žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a 

implementovat v rámci realizace předkládaného projektu. 

• žadatel musí mít stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti, na 

kterou projekt musí navazovat 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý a střední podnik, který má uzavřena minimálně 2 po sobě jdoucí účetní období a který podniká 

v některé z podporovaných činností vymezených dle klasifikace CZ-NACE (C 10, 11, 13 – 18, 20 – 33; E 

38; F41 – 43; H 52.1; M 71) 

• jeden podnik (1 IČ) může ve výzvě předložit pouze 1 žádost 

• 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. 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace 

• míra podpory je stanovena na 45 % pro malé a 35 % pro střední podniky 

• min. výše dotace je stanovena na 1 mil. Kč a max. výše dotace je stanovena na 40 mil. Kč 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Způsobilými výdaji jsou: 

• Dlouhodobý hmotný majetek: výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a 

provozních souborů. Dále výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího 

software. Do této rozpočtové položky mohou být zahrnuty výdaje a dodávky související s instalací 

technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či 

hardware.  
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• Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz 

strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci projektu.  

• Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo 

nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými 

moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, 

zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. 

KDY MŮŽU ŽÁDAT 

Vyhlášení výzvy: 1. 10. 2020 

Příjem žádostí: 5. 1. 2021 – 6. 4. 2021 

 

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

Výzva má průběžný charakter, kdy 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 2 mld. Kč), nejdříve však 14 dnů od 

zahájení příjmu žádostí. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území vybraných regionů na území Česka mimo území hl. m. Prahy.  

POZNÁMKA 

Uvedené informace vycházejí z podmínek minulé výzvy a předběžných podmínek plánované výzvy. Finální 

podmínky mohou být mírně odlišné.  

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Povinné přílohy: 

• Finanční výkazy  

o rozvaha a VZZ za poslední 2 uzavřená účetní období,  

o příloha k účetní uzávěrce za poslední 2 uzavřená účetní období, 

o přepočtený počet zaměstnanců za poslední 2 uzavřená účetní období, 

o pohledávky po splatnosti (nad 180 dnů) za poslední 2 uzavřená účetní období, 

• Vyplněný formulář finanční analýzy (na základě podkladů připraví N4), 

• Podnikatelský záměr – zpracuje Naviga4 na základě podkladů 

• Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis 
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• Příloha č. 1 k Modelu hodnocení a kritériím pro hodnocení a výběr projektů – Pracovní formulář v excl. 

formátu 

• Indikativní cenová nabídka prokazující cenu obvyklou u každé rozpočtové položky 

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

projekt realizován a na vyzvání je povinen tato práva doložit (výpis z KN, nebo nájemní smlouva). Nájemní 

smlouva musí být sjednána minimálně po dobu realizace projektu a dále alespoň 5 let od předpokládaného 

konce projektu. 

 

 

 

Naviga 4, s.r.o. 

U Pekařky 484/1A, 180 00 Praha 8 

naviga4@naviga4.cz 
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