
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: 11.8

22. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 9. 2019

Věc:
Pravidla soutěže „Inovační firma Ústeckého kraje“

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
§ 35 odst. 2 písmena v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Nárok na rozpočet:
Rozpočet odboru kanceláře hejtmana 250 000,00 Kč pro rok 2019

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 21. 8. 2019 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 016/75R/2019

Přílohy: 

11.8-1 Název: Bod 11.8 priloha 1.pdf Pravidla soutěže "Inovační firma 
Ústeckého kraje" U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

podle ust. § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, pravidla pro udělení ceny “Inovační firma Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.



Důvodová zpráva:
Předkládáme materiál pravidla soutěže „Inovační firma Ústeckého kraje (dále jen „soutěž“).

Cílem soutěže je propagace a podpora inovačního úsilí firem z Ústeckého kraje (ÚK). Měla by zviditelnit jejich 
inovační aktivity, technologie, výrobky a služby, má poukázat na řadu zajímavých firem, které díky svým 
inovacím dosahují úspěchů na evropském či světovém trhu, avšak pro veřejnost nejsou zatím tolik známé. 
Má inspirovat další firmy a také přispět ke zlepšení image regionu.

Předmětem jsou inovace výrobků, služeb a technologií (dále jen „produkty“). Inovace nesmí být starší tří let, 
přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby nebo např. o funkční 
prototyp. Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby.

Soutěž se bude konat pravidelně jednou ročně, s tím, že ob rok se budou střídat Velké podniky a Startupy. 
MSP se mohou hlásit každý rok. V letošním roce 2019 bude slavnostní vyhlášení 03. 12. 2019 v Zahradním 
domě v Teplicích.

Předpokládaný harmonogram soutěže:
● Vyhlášení soutěže červen ……
● Uzávěrka přihlášek konec října ……
● Hodnocení odbornou porotou polovina listopadu ……
● Slavnostní vyhlášení vítěze začátek prosince……………………

Pro letošní rok je vyhlášení soutěže stanoveno až na září 2019.
Přihlášení do soutěže je podmíněno vyplněním a odesláním přihlášky.

Pro hodnocení projektů bude ustavena odborná hodnotící komise. Jednotliví členové vyhodnotí doručené 
přihlášky dle výše stanovených kritérií a přiřadí ke každému kritériu od 1 (nejméně) do 5 (nejvíce) bodů. 
Maximální počet bodů k projektu od jednoho člena je tak 25. Zvítězí ten projekt, který získá největší průměrný 
počet bodů od všech hodnotitelů za stanovená kritéria - viz příloha č. 1 Pravidla soutěže.

V každé kategorii vítězná firma obdrží finanční odměnu ve výši 50 000,- Kč, firma na druhém místě získá 
finanční odměnu ve výši 30 000,- Kč, firma na třetím místě 20 000,- Kč. Vítězné firmy budou moci používat 
označení Inovační firma Ústeckého kraje roku 2019 (s uvedením kategorie), včetně loga, které bylo pro tuto 
soutěž vytvořeno.

Pravidla soutěže „Inovační firma Ústeckého kraje“ pro rok 2019 i pro následné ročníky soutěže v dalších 
letech byly konzultovány s odborem kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Václav Papřok,
vedoucí oddělení finančního řízení a 
kontroly, odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů

Ing. Martina Sedláková
samostatný referent oddělení 
finančního řízení a kontroly, odbor 
strategie, přípravy a realizace projektů

Ing. Martin Mata, MBA,
ředitel Inovační centrum Ústeckého 
kraje z.s.

Ing. Luboš Trojna
vedoucí odboru kanceláře hejtmana

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 26. 8. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
27.8.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 26. 8. 2019


