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Výzva k podání přihlášky do poradenského 

programu DIGIMAT pro rok 2022 

 

Z důvodu velkého zájmu o poradenskou podporu v roce 2021 jsme se rozhodli systematizovat proces přihlášení 

do programu DIGIMAT v roce 2022. Díky podaným přihláškám budeme schopni lépe rozdělovat veřejné 

prostředky, které jsou pro rok 2022 schváleny. 

 

1. Obecné podmínky přihlášení do programu DIGIMAT 

Tato přihláška slouží pro lepší posouzení vhodnosti záměrů výrobních společností pro finanční a znalostní 

podporu v programu DIGIMAT. Společnosti z Jihomoravského kraje, kterým bude žádost o program 

schválena, získají následující podporu: 

• 1. projekt – až 45 hodin konzultací s expertem DIGIMAT s 75% finanční podporou 

• 2. projekt – až 80 hodin konzultací s expertem DIGIMAT s 50% finanční podporou (pro všechny, 

kteří ukončili 1. projekt a uskutečnili nebo se chystají uskutečnit jeho výstupy) 

• 3. a další projekt – až 80 hodin konzultací s expertem DIGIMAT s 20% finanční podporou (pro 

všechny, kteří ukončili 2. a další projekt a uskutečnili jeho výstupy) 

Forma finanční podporu lze čerpat jako „de minimis“. Každá firma má k dispozici kredit 200 000 EUR ve třech 

po sobě jdoucích účetních obdobích. 

 

Finanční podpora je určena pro malé a středně velké výrobní firmy se sídlem nebo provozovnou 

v Jihomoravském kraji. 

Podáním přihlášky se nezavazujete k žádnému čerpání finanční podpory ze strany centra INTEMAC. 

Toho je dosaženo až v momentu výběru experta DIGIMAT a podpisu smlouvy o konzultačním 

programu DIGIMAT. 

 

Jak přihlášení do programu DIGIMAT probíhá?   

1. Vyplnění a podání přihlášky z vaší strany 

2. Uskutečnění vstupní analýzy odborníky centra INTEMAC (analýza není zpoplatněna) 

3. Zpracování a předání výsledků analýzy firmě centrem INTEMAC 

4. Vyhodnocení podané žádosti a rozhodnutí o schválení žádosti 

5. Společné setkání žadatele, vybraného experta DIGIMAT a zástupce centra INTEMAC a shoda na 

konkrétních bodech zadání pro konzultační službu DIGIMAT 

6. Podepsání smlouvy o konzultačním programu DIGIMAT všemi zúčastněnými stranami 

7. Realizace programu DIGIMAT 

  

https://www.intemac.cz/formy-spoluprace/poradensky-program-digimat/


 
 

2 
 

 

2. Podmínky pro výběr do programu DIGIMAT / kritéria hodnocení 

Program DIGIMAT je určen pro společnosti, které:  

1. Mají sídlo nebo provozovnu společnosti v Jihomoravském kraji  

2. Splňují podmínky malého a středního podniku dle definice Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky viz např. na stránkách Agentury pro podnikání a inovace. (především se jedná o podmínku 

počtu zaměstnanců do 250 včetně propojených podniků a limitu max. ročního obratu 50 mil. EUR) 

3. Nepřesahují limit podpory „de minimis“ v posledních 3 účetních období za sebou (200 000 EUR) 

4. Zástupci firmy provedli vstupní analýzu s odborníky centra INTEMAC 

 

3. Kontrola splnění formálních požadavků  

Podané projekty budou postoupeny kontrole následujících formálních požadavků:  

• Vyplněná přihláška 

• Firma splňuje kritéria MSP 

• Firma má dostatečný kredit v rejstříku podpory „de minimis“ 

 

4. Hlediska hodnocení podaných žádostí 
• Odůvodnění zájmu o konzultace DIGIMAT  

• Dopad projektu na zaměstnance firmy 

• Oblast zlepšení, o kterou má firma zájem 

• Zkušenosti zapojených osob do projektu 

• Časový horizont implementace výstupů projektu  

• Celkový dojem z projektu a přístupu firmy 

 

5. Harmonogram výzvy 
 

Podávání projektových přihlášek průběžně v roku 2022 

Uskutečnění vstupních analýz ve firmách průběžně v roku 2022 

Oznámení o úspěchu podané přihlášky průběžně v roku 2022 

K přímé podpoře bude vybráno 10 až 15 projektů podle jejich celkového rozsahu. 

 

6. Přihláška     

 

Přihlášku najdete online zde  

  

 

Máte dotazy? Kontaktujete nás: Jakub Červeň I +420 607 032 854 I cerven@intemac.cz 

https://www.agentura-api.org/cs/metodika/msp/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cyDAPST-s06HQIuMtUAnbAYnNLlHL7xDr9_3Hel4QZdUN1NNQk9SUVo1TkdaNVNIMFhTS1JBM1QyRC4u

