
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

27. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 3. 2020

Věc:
Dotační program Inovační vouchery 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhlášení dotačního programu " Inovační vouchery Ústeckého kraje 2020"

Nárok na rozpočet:
Dle schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020, prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu 
Ústeckého kraje.
V rozpočtu alokována částka 1 200 000,-Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 2. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.4-1 Název: Bod 11.4 priloha 1.pdf Dotační program " Inovační vouchery 
Ústeckého kraje 2020" U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

Dotační program " Inovační vouchery Ústeckého kraje 2020" podle přílohy č.1 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Dotační program " Inovační vouchery Ústeckého kraje 2020" ( 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 Ústeckým krajem schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 013/13Z/2018 ze 
dne 25.6.2018.

Hlavním cílem Dotačního programu je zpřístupnit firmám, které nemají dostačující vlastní výzkumné kapacity, 
nové znalosti pro inovování produktů, služeb a procesů. Předmětem Dotačního programu je podpora 
propojení podniků a výzkumných organizací vedoucí k trvalé spolupráci, a tím zvýšení konkurenceschopnosti 
podniků Ústeckého kraje.

Pro rok 2020 bylo v Dotačním programu provedeno několik dílčích úprav vycházejících z podnětů inovačního 
centra Ústeckého kraje. Došlo k úpravě podmínek podporovaných aktivit, kde bylo doplněno kritérium 
způsobilých činností o " Zpracování expertního plánu digitalizace výroby". Specifikace žadatele byla doplněna 
o podmínku splnění definice malého a středního podniku.
Vzor žádosti o dotaci včetně obsahu jejích příloh a nabídka poskytnutí znalostí je přílohou dotačního 
programu.

Dotační program byl komunikován s odborem LP. Všechny připomínky odboru LP byly zapracovány.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Bc. Eva Lívařová
odbor strategie, přípravy a realizace 
projektů
Ing. Iva Tomešová
vedoucí oddělení projektů
JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru legislativně - právní

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 24. 2. 2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
24.2.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 21. 2. 2020


