
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

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Poskytnutí dotace a změny v rámci dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“, který byl
vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 09. 09. 2019.

Nárok na rozpočet:
Finanční alokace programu 7 500 tis. Kč, financování programu v rámci realizace projektu „Podpora a rozvoj
inovačního prostředí v Ústeckém kraji II”, Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání,
Dotace OPVVV (EU): 85%
Vlastní zdroje: 15% vlastní prostředky z rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.8-1 Název: bod 11.8 Priloha 1.pdf
Seznam doporučených žadatelů k 
podpoře z dotačního programu 
Asistenční vouchery Ústeckého kraje

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle tohoto materiálu;

B) rozhoduje

1) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy s tímto žadatelem (pořadové číslo 2 - Vím o všem, s.r.o., IČO: 06935338), dle 
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019;

2) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě č. 20/SML1503/SOPD/SPRP (název projektu: 



Talent – svědek budoucnosti) s žadatelem Calliditas s. r. o., IČO: 05698952, kterým se stanoví závazný 
časový ukazatel nejdéle do 30. 6. 2021;

3) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML1586/SOPD/SPRP (název projektu: Využití digitálních technologií pro podporu duševního zdraví a 
zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců) s žadatelem Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z. 
s., IČO: 70894612;

4) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML1504/SOPD/SPRP (název projektu: Průmysl 4.0 v transformovaných regionech) s žadatelem VVV 
MOST spol. s r.o., IČO: 00526355.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné 
úkony k zajištění realizace bodu B) tohoto usnesení.
Termín 30. 9. 2020



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 byl schválen a vyhlášen 
dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ (dále jen „Dotační program“) a byla schválena 
vzorová smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro účely tohoto programu. Dotační program byl vyhlášen v 
rámci aktivity Asistence projektu „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II” (dále jen „Smart 
akcelerátor II“) v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková alokace finančních prostředků 
na dotační program činí 7.500.000,- Kč. Dotační program byl zveřejněn dne 13. 9. 2019 na úřední desce 
Ústeckého kraje.

Termín pro podání žádostí o dotaci je od 15. 10. 2019. U doručených žádostí byla dle kapitoly č. 11.1.1 
Dotačního programu administrátorem programu a projektovým týmem Smart akcelerátoru II. provedena 
kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti těchto žádostí. V případě, kdy byly zjištěny v rámci kontroly 
nedostatky, byli žadatelé vyzváni k opravě, doplnění či vysvětlení žádosti. Úplné žádosti oprávněných 
žadatelů, splňující formální náležitosti a přijatelnost byly v souladu s Dotačním programem, kapitola 11.1.2, 
postoupeny k věcnému hodnocení žádostí Hodnotící komisi jmenované Krajskou
radou pro konkurenceschopnost usnesením ze dne 19. 12. 2019.

Jednání Hodnotící komise se uskutečnilo dne 14. 7. 2020. Hodnocení žádostí probíhalo dle předem 
stanovených hodnotících kritérií, které byly předem veřejně přístupné, a to v dokumentu výzvy Dotačního 
programu. Na základě hodnotících kritérií byly žádostem přiděleny body (výsledky hodnocení – viz příloha č. 
1 tohoto usnesení). Podmínkou podpoření žádosti bylo získání minimálního počtu 7 bodů.

Na základě výsledků Hodnotící komise se Krajská rada pro konkurenceschopnost, dne 17.8.2020 usnesla:

a) doporučuje orgánům Ústeckého kraje přidělit dotaci o Asistenční voucher žadateli uvedenému v příloze č.1 
tohoto usnesení (usnesení B)1);

b) doporučuje orgánům Ústeckého rozhodnout o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. 20/SML1503/SOPD/SPRP, v rámci programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje u příjemce 
Calliditas s. r. o., IČO: 05698952, název projektu: Talent – svědek budoucnosti. Důvodem změny je žádost 
příjemce dotace o posunutí termínu realizace projektu z důvodu celosvětové pandemické situace a tím i změn 
ve vyhlašování výzev v rámci operačních programů.(usnesení B)2);

c) orgánům Ústeckého rozhodnout o uzavření dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, v 
rámci programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje u těchto projektů a žadatelů:

- Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z. s., IČO: 70894612, název projektu:Využití digitálních 
technologií pro podporu duševního zdraví a zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců. (usnesení B)3). 
Příjemce jako důvod ukončení smlouvy č. 20/SML1586/SOPD/SPRP uvedl komplikace spojené s vládními 
opatřeními v souvislosti s pandemií COVID-19 a s tím související narušení harmonogramu realizace projektu.

- VVV MOST spol. s r.o., IČO: 00526355, název projektu: Průmysl 4.0 v transformovaných regionech. 
Příjemce jako důvod ukončení smlouvy č. 20/SML1504/SOPD/SPRP uvedl komplikace způsobené pandemií 
COVID-19 a s tím související změnu podmínek realizace projektu.(usnesení B)4).

Dotace jsou poskytovány jako podpora de minimis. Jde o podporu malého rozsahu, kterou upravuje nařízení 
Komise (EU) o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „de minimis“. Jedná se o 
podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, a to:

a) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 
24. 12. 2013;

b) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, které bylo zveřejněno v Úředním 
věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013, ve znění nařízení Komise EU č. 2019/316 ze dne 21. 2. 2019;

c) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, které bylo zveřejněno v 
Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.



Výše možné podpory v rámci hranice stanovené nařízením Komise je stanovena dle údajů v čestném
prohlášení o přijatých podporách de minimis, které je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Lukáš Vostrý,
samostatný referent oddělení LZPPP

Ing. Radovan Novák,
vedoucí oddělení LZPPP

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Iva Tomešová 25. 8. 
2020

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   PhDr. Martin Klika MBA 
26.8.2020

Podpis zpracovatele:  Bc. Robert Kusek 25. 8. 2020


