Hledáte jak podpořit rozvoj adaptace metody BIM do vaší malé či střední organizace?
Jedním ze základních pilířů metody BIM je společné datové prostředí (CDE). V něm se sdílí informační model stavby (IMS), právě
tady jsou uloženy všechny informace související se stavbou, a to včetně záznamu digitalizovaných procesů a veškeré komunikace
související se stavbami. Využití metody BIM bez systému CDE je nemyslitelné a je tudíž zahrnut i jako jeden ze tří základních pilířů
uvažované povinnosti využívat postupně metodu BIM v nadlimitních veřejných zakázkách od července 2023.
Ministerstvo průmyslu připravilo výzvu V. programu podpory ICT a SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik, která je zaměřena
na vybudování digitálního podniku. Ta ve svém cíli obsahuje kategorii aktivit podporující digitální transformaci firmy. Pro střední
a malé firmy v rámci dodavatelského řetězce v oblasti staveb je právě systém CDE novým páteřním nástrojem, který umožní
vytvořit funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy. Což je přesně jeden z možných cílů výzvy, a proto
doporučujeme cílové skupině se konkrétně zabývat možností podání žádosti na podporu v rámci této výzvy s cílem ji získat právě
na pořízení a zavedení systému CDE do malé a střední firmy.
Více informací k systémům CDE najdete například v následujících odkazech:
Základní popisy k CDE: https://www.koncepcebim.cz/832-casti-bim
Informační letáky: informační model stavby a Co je BIM se začleněním CDE
Zpracované metodiky a podpůrné dokumenty v rámci Koncepce BIM
Portál s indikativním přehledem CDE řešení na českém trhu: www.najdiCDE.cz

Alokace a příjem žádostí o podporu
Alokace je stanovena ve výši 300 mil. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení.
Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 15. září 2021 do 15. listopadu 2021.
Míra podpory je poskytována jako procento z prokázaných způsobilých výdajů dle tabulky uvedené ve vyhlášené výzvě v čl. 7.1.
Míra podpory – rozpad zdrojů financování. Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých
nákladů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování, a to ve formě, která neobsahuje žádnou veřejnou
podporu.
Minimální výše dotace je 1 mil. Kč a maximální výše dotace 10 mil. Kč. Podpora je poskytována formou dotace.

Podporované aktivity
Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení ICT produktů a služeb (např. investice
do SW, HW a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících anebo využívání ICT řešení poskytovaných formou služeb včetně
služeb expertního poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT v organizaci včetně provázaných procesů), které se klasifikují
jako „počáteční investice“ a tedy související se zásadní
změnou výrobního postupu, založení nové provozovny,
rozšířením kapacity stávající provozovny, rozšíření
výrobního sortimentu stávající
kombinací těchto kategorií.

provozovny

nebo

Doplňující informace
Základní link, kde je k dispozici vyhlášená výzva (portál MPO): https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podporapodnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/ict-a-sdilene-sluzby---v--vyzva---digitalni-podnik--262876
Zájemce o dotaci svůj projektový záměr může zkonzultovat s příslušným pracovníkem Agentury pro podnikání a inovace. Vlastní
žádost o dotaci si zájemce vypracuje v elektronickém dotačním systému ISKP14+ (link: https://mseu.mssf.cz).
Portál ISKP14+, jako součást MS2014+, je určen pouze pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu
ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2014 až 2020.
Žadatel o dotaci by měl mít vlastní projektový tým, který mu zpracuje vlastní žádost o dotaci a zadá do elektronického systému
ISKP14+ (případně je možné si najmout dotační agenturu /firmu/, pokud žadatel vlastním projektovým managementem
nedisponuje).
Předpokládá se vyhlášení dalších výzev v rámci národního plánu obnovy (NPO) i v návazném programu OPTAK (Operační program
Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) pro programové období 2021 - 2027.

Informace o způsobu poskytování konzultací
Informace o programu podpory „ICT a sdílené služby“ a Výzvě Vám poskytne:
Agentura pro podnikání a inovace (API)
Žitná 18, 120 00 Praha 2
Tel. 800 800 777
www.agentura-api.org
Email: programy@agentura-api.cz

