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Firmy mohou začít žádat o dotace na svou digitalizaci

Pro podnikatele je z OP PIK připraveno 300 milionů korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace
ve výzvě ICT a sdílené služby – Digitální podnik. Malé a střední podniky mohou začít žádat o
finanční podporu na svou digitalizaci. Na jeden projekt je možné získat až 10 milionů korun.
Výzvu vyhlásilo 15. srpna 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP
PIK. Žádosti bude API přijímat do 15. listopadu 2021. Pro žadatele je připraveno celkem 300
milionů korun.

Výzva cílí na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků a je určená zejména na jejich
digitální transformaci, logistické a skladové technologie, vnitropodnikovou konektivitu a
kybernetickou bezpečnost. „Žadatelé mohou finanční podporu využít například na pořízení a
implementaci hardwaru a softwaru, informačních a komunikačních sítí, práv duševního
vlastnictví, služby poradců, expertů, studie a jiné související náklady,“ říká Lukáš Vymětal,
generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 60 % způsobilých výdajů zpět formou
dotace, a to minimálně 1 milion korun a maximálně 10 milionů korun. Podrobné informace o
aktuální výzvě jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/ict-a-
sdilene-sluzby/ict-a-sdilene-sluzby-vyzva-v-digitalni-podnik/.

V programu ICT a sdílené služby bylo dosud podpořeno 507 projektů za téměř 5,5 miliardy
korun. Firmám už bylo proplaceno přes tři miliardy korun.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK
zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes
zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.
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