
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK PORADENSTVÍ 

Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost malých 

a středních podniků (MSP). Podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími 

poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů, a to ve dvou aktivitách. 

Alokace výzvy: 50 mil. Kč 

Příjem žádostí: 5. 8. 2019 – 5. 12. 2019 

Výše dotace v %: 50 % (malý / střední podnik) 
Výše dotace v Kč: 100 tis. - 1 mil. Kč 

Podporované aktivity: 

a) Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů 

potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). 

b) Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace 

části nebo celé společnosti žadatele.  

Způsobilé výdaje: 

• Aktivita A - získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl 

 technická dokumentace (či jiný dokument obdobného charakteru, který je výstupem 

poradenských služeb, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení) 

 žádost o provedení certifikace u akreditovaného certifikačního orgánu 

• Aktivita B – zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele 

 plán digitální transformace (dle dané osnovy) 

 pracovní formulář, dle kterého žadatel vyhodnotí současný a plánovaný stav digitální 

úrovně včetně zdůvodňujícího komentáře a jehož výstupem bude bodové stanovení 

pokroku v oblasti digitální transformace. 

Zvláštní podmínky aktivit: 

• Aktivita A - získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl 

 Poradenské služby musí být zakoupené u dodavatele nezávislého na certifikačním 

orgánu, u kterého bude žadatel žádat o vydání certifikátu. 

 Výdaje se nesmí týkat poradenství k prodloužení platnosti certifikátu, obnovení 

certifikátu/následný certifikát, akceptovány jsou pouze výdaje na poradenské služby 

zacílené na získání nového certifikátu, kterým ještě žadatel nedisponuje. 

 Výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce 

udržitelnosti projektu.  

 Sankce: v případě nesplnění uvedeného výstupu projektu = 100% z částky dotace. 

• Aktivita B – zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele 

 Výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti 

o podporu do programu Technologie. 

 Výstupy schváleného plánu digitální transformace musí žadatel zrealizovat nejméně v 

rozsahu 30 % schváleného rozpočtu a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu. 

 Sankce: v případě nesplnění uvedeného výstupu projektu = 30% z částky dotace. 

Podmínky programu: 

• Projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu. 

• Jedná se o tzv. průběžnou výzvu – při hodnocení projektu záleží i na termínu podání žádosti. 


