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Osvědčená praxe  

 
Název osvědčené praxe Digitální vouchery – podniky 4.0 

 
 

1. Autor, organizace a kontaktní informace 
 

 

Name: Andrea Vignoli 

Email: project@ancilazio.it 

Telephone: +39 339 3791615  

Country: Italy 

Region: Lazio 

City: Rome 

Organisation name: ANCI Lazio 

 
 

Místo: 

Country Italy 

Region Lazio 

City Rome 

Hlavní odpovědná instituce Úřad regionu Lazio 

 
 

2. Podrobný popis 

Krátký souhrn praxe Zvýšení konkurenceschopnost výrobního systému Regionu Lazio prostřednictvím 
podpory zavádění technologií 4.0 do podnikatelského prostředí MSP. 

Podrobná informace o praxi 

 

Regionální výzva k předkládání návrhů umožnila poskytnutí nenávratné dotace na 
poradenství, školení a nákup investičních statků a služeb zaměřených na zavádění 
technologií do podnikatelského prostředí 4.0. 

Příjemci opatření byly mikropodniky, malé nebo střední podniky se sídlem a/nebo místní 
výrobní jednotkou v Laziu. 

Koncese byly uděleny ve formě poukázek ve výši 70 % způsobilých výdajů až do 
maximální výše 10 000 eur na společnost. Pro přístup k opatření musela investice 
zahrnovat minimální výdaje ve výši 3 000 eur (bez DPH). 

Technologické oblasti digitální inovace zahrnuté ve Výzvě, do které jsou příjemci 
oprávněni předkládat projekty digitalizace, se musí týkat alespoň jedné technologie ze 
Seznamu 1 (Hlavní technologie) s možným přidáním jedné nebo více technologií ze 
Seznamu 2 (Doplňkové technologie). 

Důležitou novinkou, která přináší a přidává hodnotu i této praxi, je ministerské 
rozhodnutí, ke kterému došlo dne 7. prosince 2021 v Itálii, o podepsání protokolu 
prosazovaného ministrem práce a sociálních věcí se sociálními partnery o zavádění 
domácí práce i mimo domov - stav nouze. To před pandemií neexistovalo a 
upřednostňuje domácí práci ve venkovských oblastech a malých vesnicích. 

 

Potřebné zdroje 
Region Lazio vyčlenil 5 milionů eur (FSC 2014-2020 – Pakt pro region Lazio) na podporu 
přijetí personalizované analýzy digitálních potřeb malých a středních podniků. 
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Časový rozvrh (start/end date): listopad 2021 – leden 2022 (a je aktivní pro implementaci do konce r. 2022.) 

Doložení úspěšnosti (dosažené 
výsledky) 

Program dosáhl 3 prioritních cílů: 

1)rozvíjet schopnost spolupráce mezi malými a středními podniky a kvalifikovanými 
jednotlivci při používání technologií 4.0 prostřednictvím realizace projektů zaměřených 
na zavádění zelených obchodních modelů; 

2)podporovat využívání řešení zaměřených na nové dovednosti a digitální technologie 
ze strany malých a středních podniků definovaných v Národním plánu přechodu 4.0; 

3) upřednostnit funkci digitalizace a automatizace pro kontinuitu podnikání během 
pandemie a pro restart v post-krizové fázi 

Zjištěné problémy 

Kritické bylo, aby bylo možné cíleně a rychle ovlivnit digitalizaci regionálních malých a 
středních podniků tak, aby podpořily realitu výroby i ve venkovských oblastech, a 
nabídnout jim možnost osvojit si technologie a digitální nástroje pro restart po krizi 
způsobené pandemií. 

Potential for learning or transfer: 

Získané zkušenosti dokazují důležitost poskytování grantů (voucherů), až do výše 10 
tisíc eur na MSP, na realizaci projektů digitalizace – které mohou sahat od pokročilé 
robotiky přes kybernetickou bezpečnost, smart work a blockchain až po umělé 
inteligence a IoT – prezentované jednotlivými společnostmi. 

Maximální výše dotace nesměla přesáhnout 70 % způsobilých výdajů a pro přístup k 
opatření musela investice počítat s minimálními náklady 3 tisíce eur bez DPH. „Tímto 
oznámením bylo společnostem, včetně těch ve venkovských oblastech, zpřístupněno 
7,5 milionu eur na procesy digitální transformace místních podniků. Prostřednictvím 
digitálních nástrojů se mohou místní MSP proměnit v globální společnosti a zároveň si 
zachovat svůj tradiční charakter. Tato pomoc byla užitečná zejména pro menší 
společnosti, protože jim pomohla vyrovnat se se změnami souvisejícími s digitální 
transformací samy. 

Další informace 
https://www.laziocrea.it/gare/avviso-pubblico-di-manifestazione-interesse-per-le-
strutture-ricettive-del-lazio-2022/  

Klíčová slova COVID-19; SMEs support 

Názor experta  
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