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Program ICT a strategické služby – resumé 
 
 
Výzva III – prodloužení 
 
Jestliže se Vaše firma chystá  rozši řovat nabídku informa čních a komunika čních 
služeb, pot řebuje získat finan ční a lidské zdroje pro sv ůj rozvoj nebo plánuje investici 
do technologické infrastruktury, potom je tento Pro gram ur čen práv ě Vám. 

 
Cílem programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY je rozvoj těchto sektorů v České republice a 
zvyšování jejich konkurenceschopnosti v mezinárodní konkurenci. Podpora je určena všem 
podnikům bez ohledu na jejich velikost. Dotaci je možné použít na vybudování nebo 
rozšíření center nabízející IT služby nebo jiné podporované činnosti jako sdílené služby, 
budování datových center, příp. high-tech opravárenská centra. 
 
Harmonogram 

• Příjem Registračních žádostí: 1. 10. 2011 – 15. 1. 20121. 
• Příjem Plných žádostí: 1. 11. 2011 – 21. 3. 2012. 
• Ukončení projektů z Výzvy III – prodloužení: do 21. 3. 2015 
 
 

Podporované aktivity 
• Tvorba a vývoj IS/ICT řešení a aplikací. 
• Zakládání a rozvoj center sdílených služeb a datových center2 s výrazným 

mezinárodním zaměřením. 
• Zakládání a rozvoj high-tech opravárenských center. 
 
 

Žadatel 
• Nově založený či expandující podnikatelský subjekt:  

o právnická osoba  (výčet podporovaných právních forem je uveden v textu 
Výzvy) se sídlem na území ČR podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník; nebo  

o fyzická osoba  s místem podnikání na území ČR zapsaná v obchodním 
rejstříku dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

 
• Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu 

předloženému projektu (resp. podporované aktivitě).  

                                                 
1 Řídicí orgán si vyhrazuje právo předčasně ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy finanční objem 
podaných registračních žádostí významně přesáhne částku plánované alokace na tuto Výzvu. 
2 Datovým centrem se rozumí centrum, které má optimalizovanou spotřebu elektrické energie, využívá 
hospodárný hardware a jeho virtualizaci. Poskytuje pronájem a provoz aplikací včetně pronájmu výpočetního 
výkonu ve vysoce bezpečném prostředí. 
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Hlavní podmínky Výzvy III – prodloužení 
 

• Min. investice  0,5/1/3 mil. Kč do dlouhodobého majetku (dle velikosti žadatele – 
malý/střední/velký). 

• Vytvo ření nových pracovních míst  (relevantní odborné pozice v souvislosti 
s projektem, min. počet nových míst je určen kombinací podporované aktivity a 
velikosti podniku, viz tabulka): 

 
 

Podporovaná aktivita 
Velikost podniku, minimální 

počet nových pracovních míst  
Malá Střední Velká 

Tvorba a vývoj IS/ICT řešení a 
aplikací  
 

3 5 10 

Centrum oprav high-tech výrobků a 
technologií 
 

5 15 25 

Centrum sdílených služeb, datová 
centra 10 20 40 

 
 
• Udržitelnost nov ě vzniklých pozic  min. 3 roky (5 let u velkých podniků). 
• Projekt musí být realizován na území České republiky  mimo území hl. m. Prahy. 
• Finanční zdraví žadatele  vyjádřené ratingovým hodnocením zprostředkujícího 

subjektu (CzechInvest) nesmí být nižší než C+. 
o V případě, že žadatelem je nově založený subjekt , vychází ratingové 

hodnocení z finančních dat společnosti, uplatňujícího v žadateli rozhodující 
vliv. 

o V případě, že společnost, která za žadatele předkládá podklady pro rating, je 
zahrani ční, je povinna při podání registrační žádosti předložit tyto podklady:  

1. rating společnosti převedený na stupnici Moody’s nebo 
Standard&Poors, 

2. zprávu auditora za poslední dvě uzavřená učetní období. 
 
• Mezi nepodporované aktivity  patří: 

o Zakládání a rozvoj center sdílených služeb bez výrazného mezinárodního 
zaměření. 

o Zakládání a rozvoj center pro návrh a implementaci IS/ICT. 
o Zakládání a rozvoj center zákaznické podpory. 
o Tvorba webových stran, pronájem serverů. 
o Telekomunikační služby. 
o Inovace výrobků. 
o Sociální, zdravotní, bankovní, logistické, poštovní, rekreační a jiné služby. 
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Způsobilé výdaje 
 

• Všechny způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s cíli Programu a musí 
bezprostředně souviset s realizací projektu. 

• Nesmí být vynaloženy před dnem přijatelnosti projektu (tj. před dnem, kdy 
CzechInvest žadateli písemně potvrdí, že splňuje podmínky přijatelnosti daného 
programu – schválení registrační žádosti). 

 
Typy zp ůsobilých výdaj ů 
 

VARIANTA I VARIANTA II 

Mzdy, pojistné 
• hrubé mzdy zaměstnanců na nově 

vytvořených pracovních místech 
• povinné odvody zaměstnavatele na 

sociální zabezpečení, veřejné 
zdravotní pojištění a státní politiku 
zaměstnanosti 

Hmotný majetek a jeho technické 
zhodnocení 

• Nákup a rekonstrukce staveb 
(max. 60 % celkových způsobilých 
investičních výdajů) 

• Pozemky (max. 10 %) 
• Hardware, sítě a jiné ICT zařízení 

 

Nehmotný majetek 
• software, licence, know-how 

(max. 50 % pro velké podniky) 

A dále u všech p říjemců nad rámec bodu I resp. II   
• nájem pozemků a budov 
• služby poradců, expertů a studie (způsobilé výdaje max 3 mil. Kč, míra podpory max. 

50 %, pouze pro malé a střední podniky) 
• přístup k informacím a databázím – de minimis podpora (pouze pro malé a střední 

podniky) 

 
 
Forma a výše podpory 

• Dotace na způsobilé výdaje je poskytována jako procento dle Regionální mapy 
intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013. 

• Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1,5 – 100 milion ů Kč. V případě 
projektů realizovaných v regionech se soustředěnou podporou státu3 je maximální 
výše podpory až 150 milión ů Kč. 

• Příjemci je dotace vyplácena zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy za 
předpokladu splnění podmínek v Rozhodnutí.   

 
                                                 
3 Viz příloha č. 9 Výzvy III – prodloužení Programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY 
(http://www.czechinvest.org/) 
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Regionální mapa intenzity ve řejné podpory pro období 
1. 1. 2007 - 31. 12. 2013 

 
 

 
 

 
 
 
 

Region NUTS II Malý 
podnik 

Střední 
podnik 

Velký 
podnik 

Střední Morava, Severozápad, Střední Čechy, 
Moravskoslezsko, Severovýchod, Jihovýchod 

60 % 50 % 40 % 

Jihozápad 50 % 40 % 30 % 
Praha 0 % 0 % 0 % 

 


