
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: 11.2

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Smart Akcelerátor II

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ 

Nárok na rozpočet:
Finanční alokace programu až 7 500 tis. Kč, financování programu v rámci realizace projektu „Podpora a 
rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“ (zkráceně Smart akcelerátor II), Operační program výzkum, 
vývoj, vzdělávání,
Dotace OPVVV (EU): 85%
Vlastní zdroje: 15% - z Fondu rozvoje ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 015/75R/2019

Přílohy: 

11.2-1 Název: Bod_11_2_Příloha 1.pdf Dotační program „Asistenční 
vouchery Ústeckého kraje“ U

11.2-2 Název: Bod_11_2_Příloha_2.pdf Smlouva o poskytnutí neinvestiční 
dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) schvaluje

1. dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro účely dotačního programu Asistenční vouchery 
Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá



Ing. Jaroslavě Kusznirukové zajistit administraci dotačního programu do 31. 8. 2022.



Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje usnesením č. 031/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018 schválila podání projektové žádosti a 
následnou realizaci projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí Ústeckého kraje II“ (dále Smart 
akcelerátor II) v rámci dotačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OPVVV).
Projekt Smart akcelerátor II navazuje svými aktivitami na ukončený projekt Smart akcelerátor pro Ústecký 
kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a 
inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy 
za Ústecký kraj.
Mezi hlavní cíle projektu patří zvýšení odbornosti lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací 
(VVI). Projekt přispívá k stimulaci spolupráce důležitých aktérů v oblasti VVI, k propojování výzkumné a 
aplikační sféry (podniků) i celkové inovační výkonnosti kraje.
Program prostřednictvím Asistenčních voucherů má dále za cíl podpořit a zvýšit absorpční kapacitu projektů 
tzv. strategické intervence, tj. podpořit tvorbu projektových záměrů v kraji tak, aby byly v souladu se strategií 
RIS3 a projektové žádosti mohly být podány do relevantní výzvy vhodného programu podpory z národních či 
mezinárodních prostředků, příp. byly připraveny k realizaci z jiných zdrojů (např. místní rozpočty, vlastní 
prostředky nositele apod.).
Pro naplnění tohoto cíle je v rámci projektu realizována aktivita „Asistence“, prostřednictvím které bude 
vyhlášen dotační program Asistence. V rámci programu bude podpořeno zpracování strategických projektů v 
území minimálně do podoby projektové žádosti pro následné financování.
Strategické projekty musí splňovat dle podmínek výzvy OPVVV alespoň následující požadavky:
- prokazatelně a významnou měrou přispívají k dosažení strategického cíle krajské přílohy k RIS3 strategii 
nebo specifického cíle Národní RIS3 strategie a současně
- posilují spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji nebo mimo kraj nebo
- slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén kraje nebo ČR.
Typově budou podpořeny především projekty:
- partnerské, které vyžadují v přípravné fázi koordinaci většího počtu subjektů a zároveň mají významný 
dopad v regionu,
- jednoho nositele, který má ovšem strategický význam pro celý region, tzn. má významný dopad v celém 
regionu.
Příjemcem podpory bude veřejný či soukromý subjekt. Maximální výše podpory na jeden projekt bude 500 
000,- Kč. Na jeden projekt je možné získat pouze jednu podporu.
Z projektů, které splní shora uvedené podmínky, vybere kraj projektové záměry pro poskytnutí podpory, 
prostřednictvím transparentního procesu.
Dle podmínek Programu bude podpořena příprava projektů, které:
- budou mít zpracovanou kompletní žádost do programu
- splní definici strategického projektu
- budou schváleny (doporučeny) Krajskou radou pro konkurenceschopnost.
Dotační program, pokud není stanoveno jinak, se dále řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.
Dotační program předkládáme ke schválení v orgánech kraje.
Podmínky programu jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Dne 22. 8. 2019 (tj. v době po schválení materiálu v Radě Ústeckého kraje dne 21. 8. 2019) obdržel odbor 
SPRP připomínky k dotačnímu programu ze strany MŠMT. Na základě doporučení MŠMT přistoupil odbor 
SPRP k provedení níže uvedených změn, jejichž zapracování do dotačního programu a vzorové smlouvy bylo 
konzultováno s odborem LP, kdy tyto změny jsou pouze formálního rázu a neznamenají podstatnou změnu 
radou kraje již schválených dokumentů.
Přehled provedených změn v dotačním programu:
- úprava terminologie a sjednocení pojmů na str. 2,
- definice soukromoprávního subjektu str. 4,
- bližší specifikace způsobilých výdajů – osobní náklady – kapitola 7. 3. 2. str. 5,
- přesunutí položek z kapitoly 7.3.3 Nezpůsobilé výdaje do Způsobilých výdajů – str. 6, a to:
pořádání workshopů, pracovních jednání – pronájem, občerstvení, apod., výdaje na cestovní náhrady, výdaje 
na ubytování, stravování, výdaje na propagaci a marketing příjemce dotace, výdaje na publicitu, propagaci a 
marketing příjemce,
- upraven časový rámec Projektu – str. 7,
- upraven způsob financování (vyplacení dotace),
- upravena povaha dotace – kapitola 10, str. 9.
Ve vzoru smlouvy o poskytnutí dotace došlo pouze k doplnění varianty charakteru dotace z pohledu pravidel 
veřejné podpory, úpravě nezpůsobilých výdajů a období uznatelnosti výdajů a vyplacení dotace.
Tyto změny nemají zásadní vliv na charakter Dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraj“.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Ing. Alexandra Zdeňková,
vedoucí oddělení lidských zdrojů, 
podpory průmyslu a podnikání
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů

Mgr. Hana Hejlová,
samostatný referent, odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů

JUDr. Milan Boháček
vedoucí oddělení právní
odbor legislativně-právní

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 2. 9. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
2.9.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 2. 9. 2019


