
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 17.4

16. zasedání zastupitelstva konané dne 10. 12. 2018

Věc:
Dotační program Inovační vouchery Ústeckého kraje 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení zásad dotačního programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019

Nárok na rozpočet:
Financování ve výši rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 pro program Inovační vouchery Ústeckého kraje
2019 prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (2 mil. Kč)

Projednáno:

Pracovní skupina 

Členové:

Krajská rada pro konkurenceschopnost (zřízena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 55/43R/2014 dne 26. 3.
2014)

Dne: 12. 11. 2018 Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Rada ústeckého kraje 

Dne: 21. 11. 2018 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

17.4-1 Název: bod 17.4 priloha 1.pdf IV 2019 zásady programu U

17.4-2 Název: bod 17.4 priloha 2.pdf IV 2019 formulář žádosti U

17.4-3 Název: bod 17.4 priloha 3.pdf IV 2019 nabídka poskytnutí znalosti 
(vzor) U

17.4-4 Název: bod 17.4 priloha 4.pdf IV 2019 čestné prohlášení žadatele o 
podporu U

17.4-5 Název: bod 17.4 priloha 5.pdf IV 2019 čestné prohlášení de minimis U

17.4-6 Název: bod 17.4 priloha 6.pdf IV 2019 formulář přehledu projektů 
podpořených Ústeckým krajem U



17.4-7 Název: bod 17.4 priloha 7.pdf IV 2019 vzor smlouvy U

17.4-8 Název: bod 17.4 priloha 8.pdf IV 2019 formulář závěrečné zprávy U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

zásady programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019 dle příloh č. 1 - 8 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. 2. 2014 Regionální inovační strategii 
Ústeckého kraje jako dokument pro řízení podpory rozvoje výzkumu a inovací v kraji. Regionální inovační 
strategie Ústeckého kraje (dále jen RIS) definuje tři prioritní oblasti:
A. Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti ekonomiky kraje
B. Transfer technologií a spolupráce výzkumných organizací a podnikového sektoru
C. Inovace ve veřejné sféře

Rada Ústeckého kraje zřídila dne 26. 3. 2014 Krajskou radu pro konkurenceschopnost, jako orgán pro 
strategické řízení a koordinaci implementace RIS. Jako nástroj řízení aktivit RIS se zpracovává Akční plán 
RIS, který je projednáván Krajskou radou pro konkurenceschopnost. Jedním z opatření RIS, které bylo 
zapracováno do Akčního plánu je program Inovační vouchery (Prioritní oblast B. Transfer technologií a 
spolupráce výzkumných organizací a podnikového sektoru).

Program Inovační vouchery má za cíl motivovat malé a střední podniky k zahájení nebo posílení spolupráce s 
výzkumnými organizacemi za účelem inovací svých výrobků a technologií. Prostřednictvím programu budou 
poskytovány malé dotace (max. 199 tis. Kč) na realizaci služeb specifikovaných na předběžné dohodě 
podniku (žadatele o voucher) s výzkumnou organizací. Žadatel musí být z Ústeckého kraje, výzkumné 
organizace mohou být z celé České republiky.

Změny v programu oproti předchozímu ročníku byly projednány na Krajské radě pro konkurenceschopnost.
Jedná se o:
• podíl dotace pro následnou spolupráci je stejný jako u první spolupráce, tedy maximálně 70 % z celkových 
způsobilých výdajů (bez DPH) projektu.
• výběrová kritéria – nebude se losovat. V případě, že finanční alokace programu nepostačí k pokrytí 
požadavků žadatelů, kteří splnili věcnou kvalitu, bude stanoveno pořadí projektů bodováním a projektům 
bude postupně přidělována podpora v pořadí dle získaných bodů. Tabulka hodnocení je na str. 6 - 7 zásad 
(příloha č. 1).

Program Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019 naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027:
Cíl ÚK 3 Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit zaostávání kraje, Dílčí cíl ÚK 
3.1 Rozvoj ekonomiky kraje s důrazem na konkurenceschopnost udržitelnost a přidanou hodnotu.

Návrh programu Inovační vouchery byl projednán v Krajské radě pro konkurenceschopnost dne 12. 11. 2018.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jan Kadraba (samostatný referent) PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 26. 11. 
2018

2 PhDr. Ing. Zdeněk Matouš (uvolněný zastupitel)   PhDr. Ing. Zdeněk Matouš 
Ph.D., MBA 28. 11. 2018

Podpis zpracovatele:  Martina Dudová 23. 11. 2018




