ICT a sdílené sluţby
Informace o programu podpory – Výzva 2016
Aktivita: Tvorba software

Program ICT a sdílené sluţby –
II. Výzva
Aktivita: Vývoj software
Cílem programu ICT a sdílené sluţby v této aktivitě je podpora podnikatelských
subjektů, které se zaměřují na tvorbu software.
Dotace je určena pro projekty, jejichţ hlavní náplní je jedna nebo více následující aktivit:




vývoj či tvorba nových softwarových řešení či aplikací včetně jejich implementace
zásadní rozvoj či upgrade stávajících softwarových produktů; zásadní technologická
změna
vývoj softwarových nástrojů a řešení určených pro interní potřeby příjemce, respektive
za účelem poskytování sluţeb na těchto softwarových nástrojích zaloţených

Podporu lze čerpat především na superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců;
sekundárně pak na pořízení majetku a dalších provozních nákladů.
Veškeré dotované náklady musí mít přímou souvislost s vývojem software, nikoliv např.
s následným prodejem software, či provozem sluţby.

Termíny pro podání žádosti o dotaci


Příjem žádostí:

10/2016 – 1/2017




Způsob hodnocení ţádostí:
Maximální délka trvání projektu:

kolový
3 roky od data podáním ţádosti

Kdo může žádat



Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území
hl. města Prahy. Sídlo firmy můţe být v Praze.
Příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty i fyzické osoby podnikající.
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Poţadavky na ţadatele

Ţadatel má
sídlo a je
plátcem daně v
České republice

Ţadatel je
bezdluţný vůči
státu, orgánům
EU a svým
zaměstnancům

Ţadatel není
podnikem v
obtíţích a
nenachází se v
konkurzu,
úpadku či v
likvidaci

Ţadatel není
subjektem
exekuce a
nevykonává
činnost v
odvětví CZNACE 01 a 03

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje


Superhrubé mzdy (hrubá mzda a odvody zaměstnavatele)



mzdové náklady zaměstnanců (nikoliv tedy OSVČ), kteří se podílejí na tvorbě
software, jedná se typicky o pozice:
o programátor
o vývojář
o tester
o analytik
o softwarový inţenýr
o IT projektový manaţer
o vedoucí týmu vývoje
o softwarový architekt
o konzultant implementace





trvání mzdové podpory - max. 24 měsíců za každou pozici
dotovány mzdy stávajících na projekt přeřazených i nových zaměstnanců
výše mezd, které jsou příjemcem nárokovány jako způsobilý výdaj, musí být přiměřené,
tj. musí odpovídat výši mezd v oboru, místě a čase obvyklých.
mzda za práci mimo projekt není způsobilá a nelze ji nárokovat k proplacení.
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Ostatní náklady



nájem pozemků a budov
o místo realizace projektu
služby poradců, expertů, studie (pouze pro MSP)
o jednorázové úkony podloţené dohledatelným výstupem a týkající se vývoje
software či obsahu aplikace
o specifické práce v IT, expertíza obsahu aplikace aj.
o není dotována reklama, inzerce apod.
pořízení potřebného hardware a sítí nutného k vývoji software
o počítače, notebooky, servery apod.
nákup software nutný k vývoji software
náklady za přístup k internetovým službám a aplikacím poskytovaným
jako SaaS/Cloud
nákup odborné literatury potřebné pro vývoj nového ICT řešení či sluţby








Náklady na nákup majetku jsou způsobilé pouze do hodnoty minimální poţadované
výše investice – viz níţe (tj. 300 tis.; 500 tis.;1 mil. Kč)

Výše dotace




Podpora je poskytována formou dotace ve výši 1 mil. - 50 mil. Kč.
Příjemci je dotace vyplácena vždy zpětně po ukončení (kaţdé etapy) projektu.
Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu podle
velikosti příjemce dotace.
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Hlavní podmínky


Vytvoření minimálního počtu pracovních míst a provedení tzv. minimální investice dle
velikosti podniku (jedná se o minimální hodnoty, které musí firma splnit, horní limit není
omezen):



Malý podnik




Počet pracovních míst: 2 (vývoj software)
Investice: min. 0,3 mil. Kč



Střední podnik




Počet pracovních míst: 3 (vývoj software)
Investice: min. 0,5 mil. Kč



Velký podnik




Počet pracovních míst: 4 (vývoj software)
Investice: 1 mil. Kč

Další podmínky








Zaměstnanci
nutnost navýšit absolutní počet zaměstnanců v celé firmě (a zároveň mimo
Prahu hl.m.) na odborných místech souvisejících s tvorbou software.
Sledované období pro doloţení nárůstu počtu zaměstnanců je 12 měsíců
před ukončením projektu (průměrný počet přepočtených úvazků) vůči 12 měsícům
před zahájením projektu.
Akceptované zaměstnanecké poměry
o HPP
o DPP
o DPČ
Udržitelnost podpořených pozic - 3 roky od proplacení poslední částky dotace
(u velkých podniků 5 let)



Majetek




Povinná investice se skládá z nákupu majetku, který musí být využit pro účely projektu.
Pořízený majetek musí být:
o účtován jako dlouhodobý majetek a odepisován
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o nový, tj. dříve neodepisovaný
o pořízen v souvislosti s Projektem
Ceny pořízeného majetku musí odpovídat trţní úrovni.
Udržitelnost pořízeného majetku a provozovny – 5 let od proplacení poslední částky
dotace



Ostatní



vytvoření softwarového řešení dle Podnikatelského záměru - moţnost dílčích úprav
během realizace
Realizace projektu mimo území hl. m. Prahy
o existence provozovny vedené v ţivnostenském rejstříku, kde zaměstnanci
pracují a kde je umístěn majetek a pořízené náklady.
Místo realizace je moţné změnit pouze v rámci regionu NUTS II.
Příjemce dotace je povinen vykonávat podpořenou aktivitu právě v jednom místě
realizace projektu uvedeném v Podmínkách poskytnutí dotace.
Projekt lze:
o realizovat až tři roky
o rozdělit na etapy
Počet projektů je omezen na 1 aktivní žádosti v konkrétní Výzvě.









Klíčová kritéria pro schválení dotace






vytvoření nového produktu, služby či rozšíření jiţ existujícího portfolia
schopnost prokázat reference v dané oblasti
nový produkt či sluţba mají potenciál uplatnit se na trhu
kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu
správně rozplánované fáze, harmonogram a kroky v rámci projektu
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