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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.1

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“

Nárok na rozpočet:
Dle schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019, prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu 
Ústeckého kraje – v návrhu rozpočtu vyčleněno 8 000 000,- Kč

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 29. 10. 2018 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 026/52R/2018

Přílohy: 

14.1-1 Název: Bod 14.1 příloha 1.pdf
Dotační program "Podpora 
začínajících podnikatelů v Ústeckém 
kraji pro rok 2019"

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ podle přílohy č. 1 
tohoto usnesení za podmínky schválení finančních prostředků pro program v rozpočtu Ústeckého kraje na 
rok 2019.



Důvodová zpráva:
Usnesením č. 12/87R/2015 ze dne 22. 7. 2015 byla Radou Ústeckého kraje vzata na vědomí potřeba 
efektivní podpory začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji.

Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ (dále jen „Dotační 
program“) se řídí Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 a subsidiárně též Zásadami pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckého kraje schválenými Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.

Hlavním cílem Dotačního programu je zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti Ústeckého kraje podporou 
rozvoje podnikatelského prostředí, zvyšování podnikatelské aktivity obyvatelstva, a tím vytvoření podmínek 
pro zvyšování hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu. Předmětem dotačního programu je 
podpora činnosti malých podnikatelů se sídlem v Ústeckém kraji v počáteční fázi podnikání prostřednictvím 
dotace, a tím vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Dotační program byl poprvé vyhlášen v roce 2016. V rámci tohoto prvního kola bylo přijato celkem 221 
žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo díky výši finanční alokace pro rok 2016, která byla 4 000 000,- 
Kč, jen 27 projektů s nejvyšším počtem získaných bodů.

V roce 2017 byla finanční alokace pro Dotační program zdvojnásobena na 8 000 000,- Kč. Přijato bylo 169 
žádostí o poskytnutí dotace. Podpořeno bylo 46 žádosti. V tomto roce byl jako jedno ze specifických 
hodnotících kritérií projektu zařazen také vznik nového pracovního místa s jeho povinnou dvouletou 
udržitelností po ukončení realizace projektu. Na základě podpořených projektů bylo zřízeno 33,5 pracovních 
míst v přepočtu na celé úvazky (v tomto počtu nejsou zahrnuti samotní žadatelé).

V roce 2018 byla finanční alokace pro Dotační program 8 000 000,- Kč. Přijato bylo 117 žádostí o poskytnutí 
dotace. Podpořeno bylo 45 žádostí. V podpořených žádostech byl deklarován vznik 22 nových pracovních 
míst v přepočtu na celé úvazky (v tomto počtu nejsou zahrnuti samotní žadatelé).

Pro rok 2019 bylo v dotačním programu provedeno jen několik drobných aktualizací a upřesnění 
vycházejících ze zkušeností s administrací programu a komunikace s žadateli v předchozích letech. Podstata 
a základní podmínky Dotačního programu zůstaly nezměněny.

Vzor žádosti o dotaci včetně obsahu jejích příloh a vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace 
jsou přílohami Dotačního programu. Další podklady a vzory jsou pro žadatele dostupné na webových 
stránkách Ústeckého kraje v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“.

Vyhlášení tohoto dotačního programu je předkládáno ke schválení s odkládací podmínkou dle čl. V. odst. 5 
poslední věty Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, kterou je 
schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019. Dotační program bude účinný splněním této podmínky.

Vyjádření odboru LP:
Odbor LP posuzoval návrh dotačního programu, vzoru smlouvy o poskytnutí dotace a vzor žádosti o 
poskytnutí dotace z právního hlediska, zejména dodržení obligatorních náležitostí, jak stanoví zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Po zapracování 
našich revizí nemáme další připomínky.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru strategie, přípravy a 
realizace projektů

Ing. Alexandra Zdeňková
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 26. 11. 2018

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   Stanislav Rybák 26.11.2018

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 22. 11. 2018


