
 Aktuální dotační výzvy pro ISP 
 

Kam kráčí telekomunikační sítě 
15.9.2016, Plzeň 

 



Služby společnosti Equica, a.s. 

MANAŽERSKÉ 
PORADENSTVÍ 

BEZPEČNOST 

 
§  Definice produktů a řešení ve vazbě na možnosti EU 

fondů 
§  Podpora při zpracování žádosti 
§  Administrace dotace 
§  Výběrová řízení 

§  Analýza a řízení rizik, analýza dopadů 
§  Ochrana aktiv a know-how společnosti  
§  Zabezpečení dat a informací 
§  Řízení a organizace dokumentů 

§  Business Continuity Management 
§  Analýza a optimalizace firemních procesů, úspora 

nákladů, outsurcing, zeštíhlení firmy 
§  Výběrová řízení 

§  Řízení a drive projektů 

§  Strategické řízení a optimální rozvoj ICT – nezbytná 
podpora core business 

§  Podpora řízení pronájmu, správy a údržby nemovitostí 

ICT PORADENSTVÍ 

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

SPRÁVA MAJETKU 

DOTAČNÍ 
PORADENSTVÍ 



Vybrané reference Equica, a.s. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



Přehled EU fondů v období 2014 - 2020 

ČR má schváleno 24 mld € 



Dotace 2014 – 2020 z pohledu ISP 

 
Dotace pro podporu businessu ISP napřímo 
nejsou, ALE… 

    …z některých operačních programů 
lze částečně financovat i produkty a služby ISP 

§  Integrovaný regionální operační program 
§  Operační program Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 

     ….nebo získat prostředky na zaměstnance ISP 
§  Operační program Zaměstnanost 
 

 

 

 



Integrovaný regionální operační program (1) 

§  Obecně: podpora dopravy, vzdělávání, rozvoje 
informačních a komunikačních technologií ve veřejné 
správě, kultury a zdravotnictví. 

§  Kde zajímavé pro ISP: 
§  Podpora vzdělávání 
§  Podpora informačních a komunikačních  

 technologií ve veřejné správě 

        
 



Integrovaný regionální operační program (2) 

 
Podpora vzdělávání 
 
§  Dotace pro ZŠ, SŠ, VOŠ, zájmové vzdělávání (ZUŠ) 
§  Podporované aktivity  

§  Práce s digitálními technologiemi a s tím související 
např. vybudování počítačových učeben, zajištění 
vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.  

§  Vyhlášené výzvy č. 32, 33, 46, 47 
§  Výše dotace na projekt: 1 M Kč – 99 M Kč 



Integrovaný regionální operační program (3) 

 
Podpora informačních a komunikačních 
technologií 
 
§  Dotace pro města, obce, kraje, ministerstva apod. 
§  Podporované aktivity  

§  Budování / modernizace nových / stávajících informačních 
systémů a komunikační infrastruktury  

§  Je možné pořízení optických vláken, pokud je 
pořizovatelem veřejná správa  

§  Vyhlášené výzvy č. 23, 28 
§  Výše dotace na projekt: 1 M Kč – 250 M Kč dle žadatele 



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (1) 

§  Obecně: podpora rozvoje podniků a zvyšování 
konkurenceschopnosti na českém i evropském trhu. 

§  Konkrétně: 
§  Podpora technologií 
§  Podpora nemovitostí 
§  Podpora kapacit pro vzdělávání 
 

        
 



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2) 

 
Podpora technologií – Program ICT a sdílené 
služby 
 
§  Dotace pro malé, střední a velké podniky 
§  Podporované aktivity 

§  Zřizování a provoz center sdílených služeb 
§  Budování a modernizace Datových center 
§  Výše podpory: 1 mil. Kč – 200 mil. Kč  
§  Intenzita podpory: 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik), 25 

% (velký podnik) 
§  Omezení: Realizace projektu mimo území hl. města Prahy 

 

 

 



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (3) 

 
Podpora kapacit pro vzdělávání – Program 
Nemovitosti 
 
§  Dotace pro malé a střední podniky 
§  Podporované aktivity 

§  nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, 
úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, 
komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou 
bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, 
technická zařízení budov 

§  Výše podpory: 1 M Kč – 200 M Kč  
§  Intenzita podpory: 45 % (malý podnik), 35 % (střední podnik) 
§  Omezení: Realizace projektu mimo území hl. města Prahy 

 

 

 



OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (4) 

 
Podpora kapacit pro vzdělávání – Program 
Školící střediska 
 
§  Dotace pro malé, střední a velké podniky 
§  Podporované aktivity 

§  rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, 
inženýrská činnost, projektová dokumentace související se 
stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, 
ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání 

§  Výše podpory: 0,5 M Kč – 5 M Kč  
§  Intenzita podpory: 50 % 
§  Omezení: Realizace projektu mimo území hl. města Prahy 

 

 

 



Věda a výzkum – daňová optimalizace (1) 

 
Odečitatelné položky na vědu a výzkum (VaV) 
 

§  Zákon o dani z příjmu umožňuje (od r. 2005) 
odečíst (podruhé) od základu daně až 110 % 
výdajů vynaložených na vývojové projekty. 

§  Uplatnitelné výdaje: 
§  Mzdy a zákonné odvody 
§  Náklady na spotřebovaný materiál 
§  Provozní náklady (energie, telekomunikace, drobný hmotný 

majetek)  
§  Odpisy hmotného i nehmotného majetku  
§  Služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které jsou 

pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace  
§  Splátky finančního leasingu 

 

 

 



Věda a výzkum – daňová optimalizace (2) 
 

Projekty VaV musí splňovat 2 základní parametry: 
 

§  Ocenitelný prvek novosti 
§  Překonání technické nebo vývojové nejistoty 
§  Obecně lze uplatnit projekty produktové, technologické, procesní nebo 

environmentální. Okruhy činností: 
§  Nové nebo vylepšené produkty, technologické postupy, materiály… 
§  Atypické, komplikované a nestandardní zakázky 
§  Zlepšování parametrů kvality, vlastností, funkcí  
§  Vlastní konstrukce výrobních a pomocných zařízení  
§  Náročná implementace nových technologií, testování a poloprovozní 

zkoušky  
§  Zvyšování efektivity výrobních, IT a dalších procesů  
§  Snižování dopadů na životní prostředí, snižování energetické náročnosti 

nebo zmetkovitosti 

 



Věda a výzkum – daňová optimalizace (3) 

Hlavní výhody: 
§  Na odpočet je právní nárok, lze ho uplatnit 

každoročně. 
§  Je využitelný pro všechna odvětví a pro různé typy 

projektů. 
§  Lze uplatnit vývoj na zakázku. 
§  Uplatnit lze široké spektrum nákladů bez maximální 

horní hranice. 
§  Není nutné vést oddělenou účetní evidenci nákladů 

na vývoj. 
§  V případě ztráty lze přenést úsporu do dalších let. 

§  Pozn.: Vzhledem k tomu, že sazba daně z příjmu právnických osob je 
19 %, lze prostřednictvím této daňové úlevy z každého milionu Kč 
výdajů na takové projekty uspořit 190 000 Kč. 

 



§  Koordinaci a zpracování projektových žádostí o 
dotace 

§  Komunikaci, zastupování a asistenci při jednání s 
poskytovatelem dotace (příslušnými orgány veřejné 
správy, které dotaci vyhlašují / schvalují) 

§  Realizací výběrového řízení v rámci projektu v 
souladu s požadavky zákona i poskytovatele dotace 

§  Řízení projektu a dohled nad jeho realizací (aktivity, 
harmonogram, finance) 

§  Finanční řízení projektu (sledování nákladů z hlediska 
jejich způsobilosti z pohledu poskytnuté dotace) 

Co Equica nabízí v oblasti dotací? 



§  Ve spolupráci s ISP Alliance připravujeme 
pracovní workshop k aktuálním dotačním 
příležitostem. 

§  V případě zájmu konkrétně probereme vaše 
příležitosti a nápady. 

 
           ... Dokážeme společně najít dotace  
  pro Vaše zákazníky. 

         Tým Equica, a.s. 

Co Vám Equica nabízí dalšího? 



SPOLEČNOST EQUICA, A.S. 

Společnost Equica nabízí průnik procesně-organizačního poradenství a projektového řízení. Navíc disponuje 
rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti zavádění a využívání informačních technologií. 

Za dobu působení na trhu se česká společnost Equica zařadila mezi významné dodavatele projektových 
manažerů pro řízení rozsáhlých projektů v soukromém sektoru i ve státní správě, a to především v oblasti 
informačních a komunikačních technologií. Equica, a.s. má také dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v 
oblasti podpory vrcholového vedení organizací, řízení firem a podniků a jejich optimalizace a zlepšování.  

Společnost Equica se také profiluje v oblasti dotačního a grantového poradenství a nabízí svým zákazníkům 
identifikaci vhodného dotačního titulu, témat pro žádost o dotaci či zpracování kompletní žádosti o dotaci včetně 
následující povinné administrace poskytnuté dotace.  

Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se velmi rychle seznámit s potřebnou problematikou, 
flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu a v úzké spolupráci se zákazníkem významně přispívat k 
dosažení stanovených cílů. 

Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica vlastní metodiku Equilibrium Project Management 
Solutions (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a přitom respektuje specifika 
českého prostředí. 

Společnost Equica je držitelem prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách má projektové manažery, 
kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. 

Dále je společnost Equica na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č. j. MV - 13225-4/VEG-2013 
akreditovanou institucí pro vzdělávání úředníků územní veřejné správy podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků, v oblasti projektového řízení, procesního řízení, strategického řízení 
a plánování, finančního řízení a řízení lidských zdrojů. 

Atestační středisko Equica je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-132335-8/AEG-2011 ze dne 12. 
prosince 2011 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy. 

Equica je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 20 pracovníků. 



Stojíme na hlavě 


