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Digitalizace a její podpora 

Zdroje financí: OPTAK a NPO

Harmonogram:

Digitální a virtuální podniky I. – Výzva uzavřena hodnocení – NPO 
Podpora rozvoje sítí VHCN I. - Výzva uzavřena hodnocení - NPO
Virtuální podnik – Výzva bude vyhlášena v 1Q 2023 - OPTAK
Technologie CLLD – Výzva bude vyhlášena 2Q 2023 - OPTAK
Technologie 4.0 - Výzva bude vyhlášena 3Q 2023 - NPO
Digitální podnik – Výzva bude vyhlášena 4Q 2023 – OPTAK
Rozvoj sítí VHCN bílá místa - Výzva bude vyhlášena 4Q 2023 – OPTAK
Rozvoj sítí VHCN backhaulu - Výzva bude vyhlášena 4Q 2023 – OPTAK



Digitální a virtuální podnik

Dotační podpora – MSP, Finanční nástroje – MID CAP

Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů 
a služeb (např. investice do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo 
využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního poradenství pro návrh, 
implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů).

Podpora digitální transformace firmy.

Logistické a skladové technologie.

Vnitropodniková konektivita. 

Kybernetická bezpečnost. 

Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky

nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické 

udržitelnosti budov. 



Digitální a virtuální podnik AKTUÁLNĚ

Přijato: 640 projektů – příjem ukončen 31.října

Požadovaná dotace 2,2 mld.  (3 mil průměr na projekt)

Aktuálně vyhodnoceno: 86 projektů

Zastoupení aktivit v projektech

Z toho 96 projektů bude realizováno v MSK s dotací 377 mil Kč.

Informační systém
Kybernetická 
bezpečnost

Logistika Cloud
Monitoring / Big 

data
Umělá inteligence Digital skills

92% 75% 59% 61% 72% 32% 15%



Aktivita TECHNOLOGIE 4.0 

Alokace 3 mld. Kč (maximální dotace 50 mil. Kč / projekt)

Dotační podpora – MSP

Digitální transformace podniků a automatizace výrobních procesů

Klíčové oblasti P 4.0 – datová integrace, robotizace, kyberbezpečnost, umělá inteligence, 
IoT, Big data

Investice do DHM a DNM - pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. 
potřebné infrastruktury, propojení pořizovaných nebo stávajících technologií za pomoci 
nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů (autonomní obousměrnou komunikací)



Aktivita TECHNOLOGIE MAS 

Alokace 1 mld. Kč (maximální dotace 1 mil. Kč / projekt)

Dotační podpora – MSP (cíleno na prvožadatele)

Podpora drobných produktivních investic s prvky digitalizace

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury

Podpora realizována v režimu CLLD se zapojením MAS

Předpoklad zapojení až 120 MAS z celkových 180, koordinováno s NS MAS



Aktivita – Vysokorychlostní internet 
AKTUÁLNĚ
Národní plán obnovy 

- příjem žádostí po prodloužení ukončen 15.9.2022, nyní probíhá hodnocení

- projekty budou realizovány maximálně do konce roku 2025

Moravskoslezský kraj

3 projekt s dotací 420mil Kč.

Připojí se 3374 obytných adres 82 socioekonomických aktérů



Výzvy SC 1.1. a jejich zaměření

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU

Zaměření výzvy: záměrem je zvýšení mobility a znalostního transferu v rámci společných projektů 
podnikatelů a VO, při kterých dochází k transferu znalostí a přímé aplikaci výzkumných poznatků v 
podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj 

Způsobilí příjemci: MSP, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Celková finanční alokace: 500 mil. Kč

Míra podpory: 70 % 

Způsobilé výdaje: osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu, náklady na 
pořízení HW a SW, služby poradců, expertů, studie, účast na seminářích, dodatečné režijní a ostatní 
provozní náklady 

Způsob hodnocení: externí hodnotitelé, hodnotitelská komise



Aktivita – Vysokorychlostní internet

Alokace: 4,99 mld. Kč (6,14 % OP TAK)
Připojení bílých adresních míst k VHCN – 3,8 mld. Kč

Dotace 0,5 – 200 mil. Kč
Míra podpory až 75 %
Veškeré investiční výdaje (pasivní i aktivní prvky)
Povinnost velkoobchodního přístupu

Budování backhaulových sítí – 1 mld. Kč
Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací (zefektivnění měření, aktivity 
BCO) – 0,2 mld. Kč

Konečný termín realizace 2Q 2029



www.mapainternetu.cz
- z nového ESD od ČTÚ vytvořena interaktivní mapa zobrazující disponibilní přípojky na 

konkrétním adresním místě:

• podle rychlosti

• podle technologie

• podle provozovatele infrastruktury

- formulář na případné nahlášení informací neodpovídajících skutečnosti





Děkuji za pozornost
filipi@mpo.cz


