
Accace vám nabízí odborné poradenství v oblastí získávání grantů a dotací z EU. Náš poradenský

servis zahrnuje představení dotačních možností a posouzení vhodnosti klienta k čerpání dotace.

Jsme připraveni vám pomoci s přípravou žádosti o dotaci včetně sestavení požadovaných příloh

a následnou administrací celého projektu. Současně nabízíme naši asistenci při přípravě zakázek

malého rozsahu.

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍ NABÍDKY DOTAČNÍCH PROGRAMŮ

Your next generation of advisors and BPO solutions

GRANTOVÉ

PORADENSTVÍ

■ Aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení 

nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

zejména tedy software a hardware, související s výrazným 

posunem v digitalizaci společnosti.

■ Nejedná se o prostou obnovu, ani dílčí vylepšení. Pro tento typ 

dotace platí, že musí jít o projekt, který vede k zásadní změně 

výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo 

rozšíření výrobního sortimentu.

■ Jsou preferovány projekty, kde bude zahrnuto více nových 

technologií a budou tak lépe naplněna bodová kritéria pro digitální 

transformaci.

■ 0,1 – 5 milionů Kč

40 % vynaložených výdajů

30 % vynaložených výdajů

20 % vynaložených výdajů

malý podnik

střední podnik

velký podnik

Na co se vztahuje:

Za jakých podmínek:

Kolik:

Kdo:

Virtuální podnik I.

■ 16/6/2022 – 16/9/2022Období:
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■ Aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení 

nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

především tedy software a hardware, související s výrazným 

posunem v digitalizaci společnosti.

■ Mimo Prahu (pouze Praha-východ, Praha-západ).

■ Nejedná se o prostou obnovu, ani dílčí vylepšení. Pro tento typ 

dotace platí, že musí jít o projekt, který vede k zásadní změně 

výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo 

rozšíření výrobního sortimentu.

■ Jsou preferovány projekty, kde bude zahrnuto více nových 

technologií a budou tak lépe naplněna bodová kritéria pro digitální 

transformaci.

Na co se vztahuje:

Za jakých podmínek:

Digitální podnik I.

■ 16/6/2022 – 16/9/2022

■ 1 – 15 milionůKč

40-60 % vynaložených výdajů

30-50 % vynaložených výdajů

malý podnik

střední podnik

Kolik:

Kdo:

Období:

30-40 % vynaložených výdajů velký podnik

Pozn.: velké podniky pouze ve vybraných 

regionech (Střední Morava, 

Moravskoslezský, Karlovarský, 

Královéhradecký, Liberecký, Pardubický 

a Ústecký kraj)
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