
 
 

Nabídka zpracování žádosti v programu ICT a sdílené služby 
pro začínající podniky (OP PIK – III. výzva) 

Vážení obchodní partneři, 

v těchto dnech byly vyhlášené nové podpory pro podnikatele ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. 

V souvislosti s touto výzvou bychom Vám rádi nabídli zpracování projektů, které zahrnuje: 

 Podání žádosti o dotaci 

 Administraci projektové žádosti po přidělení dotace 

 Fázi udržitelnosti 

 

Informace o výzvě: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo novou výzvu v rámci operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 pro podporu malého, středního a velkého podnikání. Na 

jejich podporu je připraveno min. 300 milionů korun. Cílem výzvy je zvýšit využití potenciálu ICT 

sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky. Žádosti lze podávat od 16. 11. 2016. Pro očekávaný velký 

zájem lze předpokládat uzavření výzvy během 14-ti dnů. Podpora je zaměřena na zvýšení nabídky nových 

informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní 

využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových 

softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále 

pak rovněž na zvýšení uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu. 

 

Hlavní podporované aktivity: 

 Tvorba nových IS/ICT řešení – tzv. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a 

firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, 

přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně 

související implementace. 

 

Forma a výše podpory: 

 Minimální výše dotace je 0,5 mil. Kč a maximální výše dotace je do 4 milionů Kč. 

 Maximální míra podpory dosahuje až 60 %   

 Financování formou ex-post 
 

 

Chcete-li bližší informace k dané výzvě, kontaktujte prosím: 

Mgr. Petr Ihnát     Bc. Kristýna Tomšíková  

 ihnatpetr@gmail.com    AGAMOS, spol. s r.o.   
Tel.: +420 739 446 102    735 35 Horní Suchá, Zelená 1387/14  

IČ: 28349521 DIČ: CZ28349521 

Tel.: +420 774 422 399 

tomsikova@agamos.cz 

www.agamos.cz 
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