
Rešerše dotačních možností 

NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU 

Národní plán obnovy – Czech Rise Up 

Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků 

CO LZE FINANCOVAT 

Z dotačního titulu lze financovat nákup služeb poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace. Služby se musí 

zaměřovat na identifikaci procesů (screening), jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení (nastavení/design) 

vedoucí k digitální transformaci podniků, která povede ke zvýšení jejich odolnosti vůči následkům krize 

způsobené epidemií COVID-19, ale také jejich připravenosti čelit v budoucnosti dalším negativním jevům. Služby 

musí zahrnovat i zhodnocení dopadů a nákladů podniků a doporučení postupů zavádění digitálních inovací. 

Nakupované služby se musí zaměřovat na následující oblasti: 

• nákup a prodej, 

• marketing a péče o zákazníky, 

• kybernetická bezpečnost, 

• projektové a procesní řízení, 

• výroba a technologie, 

• finance (účetnictví a controlling), 

• logistika, 

• komunikace a vzdělávání zaměstnanců, 

• datová integrace a analýza. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• malý nebo střední podnik, který má uzavřená alespoň 2 účetní období 

• žadatel musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

• podpora je poskytována formou dotace 

• míra podpory je stanovena na 85 % bez ohledu na velikost podniku 

• min. výše dotace je 50 000 Kč 

• max. výše dotace je ve výši 200 tis. EUR, případně do výše zbývající částky tohoto limitu pro žádající IČ 

• ukončení realizace do 6 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, nejpozději do 30. 9. 2023 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

Náklady na externě nakupované služby poradců, expertů a znalců v oblasti digitalizace, kteří: 

• jsou registrováni jako poplatníci daně z příjmu v České republice, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou 

zdaňovacích období předcházejících datu podání žádosti o poskytnutí dotace žadatelem, 

• doloží, že realizovali v posledních dvou letech alespoň pět obdobných zakázek v souhrnné výši nejméně 

300 tis. Kč bez DPH (reference se dokládají např. formou faktury, dopisu či smlouvy a musí být doloženy 

anonymizovanou podobou výstupní zprávy), 
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• mají zapsány své skutečné majitele v Evidenci skutečných majitelů (pokud mají tuto povinnost ze 

zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů), 

• nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, 

• nejsou ve střetu zájmů s příjemcem dotace ani Poskytovatelem podpory. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

Projekt lze realizovat na území celého Česka. 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

Vyhlášení výzvy: 11. 10. 2022 

Příjem žádostí: 11. 10. 2022 – 31. 3. 2023 

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI 

Povinné přílohy žádosti – všechny bude nutné doložit k datu odevzdání žádosti: 

• souhrnné čestné prohlášení, 

• čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů, 

• je-li žadatel o poskytnutí dotace právnickou osobou, předloží údaje o skutečném majiteli právnické osoby 

podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve formě úplného výpisu platných údajů a 

údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu, 

• prohlášení k poskytnutí podpory v režimu de minimis, 

• prohlášení o dodržení principu DNSH, 

• tabulka pro určení velikosti malého a středního podniku, 

• tabulka pro výpočet podniku v obtížích, 

• alespoň 1 nabídka na provedení poradenství pro digitální transformaci vybrané oblasti, která obsahuje 

identifikaci nabízejícího subjektu vč. IČO, popis naceněné služby, cenu, datum a podpis nabízejícího 

subjektu a není starší než 3 měsíce před datem vyhlášení Výzvy (Před uzavřením smlouvy s 

dodavatelem služby musí být proveden průzkum trhu, při kterém budou předloženy alespoň tři nabídky 

na provedení poradenství pro digitální transformaci v dané oblasti od různých dodavatelů.), 

• kopie smlouvy o bankovním účtu, 

• pokud žadatel nemá ke dni předložení žádosti o poskytnutí dotace uveřejněny ve sbírce listin rozvahu a 

výkaz zisku a ztráty za poslední dvě účetní období, připojí tyto dokumenty k žádosti o poskytnutí dotace, 

nebo nevede-li účetnictví, připojí daňovou evidenci za poslední dvě zdaňovací období. 
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