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ICT v podnicích
1. Zkratky
Program: ITP – ICT v podnicích
Příjemce dotace: MSP – malý a střední podnik, VP – Velký podnik
2. Způsobilé výdaje pro program
Může Výskyt ve
Limity pro
čerpat výzvách
způsobilé
Míra
Druh způsobilých výdajů
výdaje
podpory MS
VP
2007
P
hardware a sítě
X X
ostatní stroje a zařízení
X X
práva duševního vlastnictví
X X
software a data
X X
Max. 50 % X X
služby poradců, expertů, studie
přístup k informacím, databázím
X X
Max. 150 tis.
X X
tvorba webových stránek
Kč
povinná publicita
X X
ostatní služby
X X
V regionu NUTS II Jihozápad činí podpora na služby poradců, expertů a studie 46 %.
3. Zvláštní ustanovení pro způsobilé náklady
Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů,
tiskáren, komunikačních a síťových zařízení (vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaných koncových zařízení (myš,
tablet, scanner, kamera, PDA apod.) a lokálních sítí. Kupní cena včetně příslušenství a dalších způsobilých výdajů a jiných
způsobilých výdajů, které bezprostředně souvisejí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle
§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Hardware a sítě
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Ostatní stroje a zařízení

Software a data

Práva duševního vlastnictví

Služby
studie

poradců,
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Pořizovací cena nových a technické zhodnocení stávajících strojů a zařízení, které jsou součástí informačního systému a jiných
prvků ICT nebo jsou nezbytné pro jejich funkčnost, avšak podle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software; jako
např. čtečky čárových kódů, čipových karet, komunikační zařízení používaná k IP telefonii nebo ke komunikaci přes Internet
(například mobilní telefon využívaný primárně k tomuto účelu) atp. Kupní cena včetně příslušenství a dalších způsobilých
výdajů, které bezprostředně souvisejí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47
vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Pořizovací cena softwaru, programů a aplikací, licencí, nákup dat, databází a jejich aktualizací včetně dalších poplatků (za
instalaci, údržbu, maintainance atp.), nezbytných nákladů na implementaci (programování, reengineering procesů v souvislosti
s realizací projektu atp.), a jiných způsobilých výdajů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a
vstupují do pořizovací ceny majetku dle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.. Za software se považuje základní software (operační
systém, databázový systém, komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj.
Výdaje na externí nákup znalostí, postupů nutných k podnikatelské činnosti (nepatentované know how, operativní nebo
patentové licence na know how, patenty apod.), které jsou nezbytné k zahájení podporované činnosti v rámci platné výzvy
k programu ICT v podnicích.

Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů či znalců, které nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností
a nevztahují se k obvyklým provozním nákladům podniku, včetně nákladů na jimi zpracovávané studie, analýzy či znalecké
posudky. Jsou přijatelné pouze náklady na služby, které přímo souvisí s faktickou realizací projektu (např. poradenství spojené
s výběrem vhodného IS, služby projektového manažera apod.) nebo které směřují do oblasti rozvoje IT/ICT podniku a zároveň
mají zásadní dopad na rozvoj řízení a strategii IT či rozvoje ICT v podniku. Náklady na zpracování žádosti o podporu nejsou
způsobilým výdajem v rámci této výzvy.
expertů, Podpora na poradenské služby je poskytována dle Nařízení Evropské komise č. 70/2001, tj. nejedná se o podporu v režimu de
minimis. Maximální míra podpory činí 50 % na tento druh způsobilých výdajů (v regionu Jihozápad činí míra podpory na
tento druh způsobilého výdaje 46 %).
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Náklady na nákup externích služeb v podobě outsourcingu, a to v maximálním trvání prvních dvanácti měsíců od zahájení
plnění smlouvy. Outsourcingem se rozumí forma zajištění aktivit, které jsou uvedeny v rámci výzvy, prostřednictvím
pronájmu HW, SW, ostatních strojů a zařízení nebo služeb. Předmět takového pronájmu nesmí ani po ukončení pronájmu
vstoupit do vlastnictví příjemce podpory. Jedná se například o webhosting, helpdesk, vzdálenou správu, nájem výpočetní
techniky, softwarových aplikací, IS a jejich správu, maintainance atd. Žadatel nesmí (takové výdaje nebudou považovány za
způsobilé) outsourcovat službu, HW, SW a ostatní stroje a zařízení, pokud aktivity, které jsou předmětem outsourcingu, již
dříve zajišťoval v podobné míře a na podobné úrovni funkčnosti ve vlastní režii. V případě outsourcingu se tedy musí jednat
ve srovnání se výchozí situací o nové, co do kvality a funkčnosti náročnější aktivity, které jsou spojeny s nově pořizovanými
IS či ICT prvky, či aktivitami, které nebyly v rámci podniku do doby realizace projektu zajišťovány vůbec. Žadatel je povinen
v rámci podnikatelského záměru přesně rozlišovat, která z outsourcovaných služeb odpovídá výše uvedeným kritériím, a která
byla podnikem již dříve zajišťována a je tedy pouze převedená na nakupovanou službu, aniž by byla způsobilým výdajem
projektu. Žadatel předloží v rámci Podnikatelského záměru smlouvu o zajištění outsourcingu nebo alespoň návrh obsahu
budoucí smlouvy o zajištění outsourcingu – tzv. SLA.

ostatní služby
Přístup
databázím
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Poplatky za připojení do mezinárodních informačních sítí a databází včetně udržovacích poplatků v maximálním trvání
informacím, prvních dvanácti měsíců; musí se jednat o aktivity, které přímo souvisejí s podporovanými aktivitami projektu a rozvojem ICT
či řízení IT ve firmě.

Tvorba webových stránek

Výdaje na externě nakupované služby při tvorbě webových stránek včetně software nezbytného pro provoz webových stránek,
pokud tyto výdaje prokazatelně souvisí s realizací podporované aktivity. Výdaje jsou způsobilé maximálně do výše 150 tis.
Kč.
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