
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: 11.4

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
SIE – změna rozpočtu projektu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna rozpočtu projektu SIE (SME Internationalisation Exchange) z programu meziregionální spolupráce 
Interreg Europe

Nárok na rozpočet:
výdaje na nový rozpočet projektu SIE (SME Internationalisation Exchange) na část projektu uskutečněného v 
Ústeckém kraji – 184 296 EUR (4 695 862 Kč), spolufinancování ÚK 15% 27 644,4 EUR (704 379,31 Kč), 
dotace EU 85% 156 651,6 EUR (3 991 482,69 Kč)

Předfinancování celkových výdajů a vlastního podílu Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v
letech 2016 – 2023

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 025/82R/2019

Přílohy: 

11.4-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Předloženou informaci o navýšení rozpočtu u projektu SIE (SME Internationalisation Exchange), 
vedeného pod číslem PGI00017 z Evropského fondu regionálního rozvoje pro Evropský program územní 
spolupráce Interreg Europe

B) rozhoduje

o navýšení rozpočtu dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o mezinárodní spolupráci při realizaci projektu vedeném pod číslem PGI00017, SIE 
(SME Internationalisation Exchange) v rámci programu meziregionální spolupráce Interreg EUROPE



Důvodová zpráva:
Dne 29. 6. 2015 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje, usnesení č. 34/23Z/2015 schválená mezinárodní 
spolupráce Ústeckého kraje jako partnera projektu SIE (SME Internationalisation Exchange) v rámci 
programu meziregionální spolupráce Interreg Europe.

Původní rozpočet Ústeckého kraje: 179 730 EUR (4 582 216,35 Kč), spolufinancování Ústeckým krajem 15% 
26 959,5 EUR (687 332,45 Kč), dotace EU 85% 152 770,50 EUR (3 894 883,90 Kč).

Nový rozpočet projektu Ústeckého kraje: 184 296 EUR (4 695 862 Kč), spolufinancování Ústeckým krajem 
15% 27 644,4 EUR (704 379,31 Kč), dotace EU 85% 156 651,6 EUR (3 991 482,69 Kč).

Navýšení o 4 566 EUR (116 410,17 Kč), spolufinancování Ústeckým krajem 15% 648,9 EUR (17 461,53 Kč), 
dotace EU 85% 3 881,1 EUR (98 948,64 Kč).

Navýšení rozpočtu je podstatnou změnou projektu a podléhá proto schválení stejným orgánem, který schválil 
původní mezinárodní spolupráci.

PROJEKT SIE

Stručný popis:

Cílem projektu je sdílení dobrých praxí podporujících malé a střední podniky ve vstupu na mezinárodní trhy a 
podpora navazování mezinárodní spolupráce především v oblasti chemie, energetiky, technických oborů a 
sklářství.

Realizace projektu začala v dubnu 2016 a byla rozdělena na 2. fáze. První fáze – realizační skončila v březnu 
2019 a jejím výstupem byl Akční plán, který řeší pilotní akce projektu „Exportní cesta“ a „Go and Come Back,“ 
a „procesní ukotvení One Stop Shop“.

Go and Come Back

Akce projektu by měla přispět k řešení problémů absence profesionálů se zkušeností se strategickou částí 
exportu a situací, kdy kvalifikovaní pracovníci odcházejí za lepší pracovní příležitostí mimo region. Akce 
navazuje na OP PIK osa 1, priority 1.2 - nástroj „partnerství znalostního transferu“. Cílem akce je ověření 
možností realizace i v mezinárodním prostředí, rozšíření celkové „partnerství“ také o téma internacionalizace, 
tj. do priority 2.1 OP PIK a návrh změn programu.

Exportní cesta

Exportní cesta je systém služeb pro exportně orientované podniky nebo podniky s reálným exportním 
záměrem. Pilotní akce zpracuje a na menším vzorku pilotně ověří program; tj. kombinaci individuálního 
poradenství/mentoringu s kolektivními informačními akcemi (školeními organizovanými regionálními 
stakeholdery), program bude doplněn zahraničními stážemi a výjezdy.

Na základě těchto skutečností Ústeckému kraji bylo vedoucím partnerem Kent County Council (Krajskou 
radou Kent) nabídnuto navýšení rozpočtu projektu o částku 17 461,53 Kč (o 648,9 EUR) na realizaci 
dodatečných aktivit ve spolupráci s partnerem region Molise, který realizuje projekt „Go and Come Back“. 
Region Molise uspořádal pro pracovníky Ústeckého kraje speciální studijní návštěvu (9-10/10/2018), kdy byli 
účastníci podrobně seznámeni s organizačním zajištěním, administrací a současně s výsledky a dopady 
projektu „Go and Come Back“ v regionu Molise.

Na základě spolupráce s regionem Molise Ústecký kraj společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem připravuje obdobný program na podporu absolventů a přípravu stáží v zahraničích firmách a 
touto cestou podpořit zapojení regionálních firem při jejich vstupů na zahraniční trhy.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



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

Bc. Markéta Drahošová, samostatný
referent oddělení finančního řízení a
kontroly odboru strategie, přípravy a
realizace projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 22. 11. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 22. 11. 
2019


