
DOTACE

Na co je možné dotaci čerpat:

 PROGRAM ŠABLONA III
PRO HLAVNÍ MĚSTO

Programem ICT a sdílené služby - digitální podnik pořídíte nové nevýrobní technologie či software, díky kterým 
zefektivníte chod vaší firmy. Jedná se například o projekty řešící automatizování výroby, digitalizaci dat, zvýšení 
kyberbezpečnosti či propojení řízení vnitropodnikových procesů. Nebo můžete změnit výrobní postupy, rozšířit 
kapacity stávající provozovny nebo výrobního sortimentu.

Digitální transformace firmy

Logistické a skladové technologie

Vnitropodniková konektivita

Zvýšení kybernetické bezpečnosti

Kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy 
– základní SW (DNM) nejvýše do 20 % rozpočtu.

Na co je možné dotaci čerpat:

PROGRAM ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY

DIGITÁLNÍ PODNIK

Zaujala vás služba dotačního poradenství eD, uvažujete o konzultaci pro využití u vašich klientů? Rádi vám vše 
představíme a domluvíme možnosti pro společnou realizaci. V případě zájmu prosím kontaktujte našeho 
obchodního manažera.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Obchodní manažer eD
Karel Hruschka
e-mail: dotace@edsystem.cz 
tel.: +420 724 222 059

eD system, a .s.
Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava

www.edsystem.cz

datum

1 - 10 mil. Kč
rozpočet

30 - 45%
podpora

malé a střední 
podniky 

určeno pro

do 10/2021

PROGRAM JE OTEVŘEN: 
Příjem žádostí do 11. 10. 2021

NA CO LZE ČERPAT: 
Pořízení hardware a software

VÝŠE DOTACE:
Procentuální výše dotace závisí na velikosti vašeho podniku

- malý podnik (do 50 lidí) - 40% nebo 45 % výdajů
- střední podnik (50 – 249 lidí) 30% nebo 35 % výdajů

Investiční výdaje (min. 50 % rozpočtu)
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. servery, čtečky, tiskárny, software, ERP) 

Neinvestiční výdaje:
- Služby poradců a expertů, studie, bezpečnostní audity - max. 20 % rozpočtu
- SW, který je poskytován formou cloudových služeb (či služeb formou SaaS), 
   např. Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD apod.
- Poplatky za připojení do on-line úložišť včetně udržovacích poplatků po dobu realizace projektu

Nebudou podpořeny projekty bez významného zvýšení funkcionality (tedy prostá obnova majetku).

V rámci projektu musí být pořízen alespoň 1 informační systém (přičemž pojem IS je definován široce 
a může být pořízen pouze modul IS).

Čím více tzv. nových technologií zaintegrujete, tím více bodů v hodnocení váš projekt získá 
(tj. vyšší než základní SW a ostatní položky).

Výše investice by měla dosáhnout min 1,5 mil. Kč.

Pro zisk dotace nutno splnit tyto podmínky:
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