
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: 10.1

3. zasedání zastupitelstva konané dne 25. 1. 2021

Věc:
Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Poskytnutí a neposkytnutí dotací 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: 14. 10. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 012/11R/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 27. 10. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 012/12R/2020

Přílohy: 

10.1-1 Název: Bod 10.1 priloha 1.pdf Seznam a pořadí doporučených 
žádostí k přidělení dotace U

10.1-2 Název: bod 10.1 priloha 2.pdf Seznam a pořadí nedoporučených 
žádostí k přidělení dotace U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení;

B) rozhoduje

1) dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) 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 žadateli (pořadové č. 6 - IMATECH spol. s. r. o., IČO: 5104068; pořadové č. 3 - 
Statutární město Děčín, IČO: 261238);

2) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů o neposkytnutí neinvestiční dotace na projekt žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení (pořadové 
č. 1 - VVV MOST, spol. s.r.o., IČO: 00526355).

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 17. 9. 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 a 2 tohoto usnesení). Podmínkou podpoření žádosti bylo získání minimálního počtu 7 bodů.

Na základě výsledků Hodnotící komise se Krajská rada pro konkurenceschopnost, dne 2.10.2020 usnesla:
a) doporučuje orgánům Ústeckého kraje přidělit dotaci o Asistenční voucher žadatelům uvedeným v příloze č. 
1 tohoto usnesení (usnesení B)1);
b) nedoporučuje orgánům Ústeckého kraje přidělit dotaci o Asistenční voucher žadateli uvedenému v příloze 
č. 2 tohoto usnesení (usnesení B)2).

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.

Na základě § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontroly jejich využití je poskytnutí neinvestiční 
dotace na projekt žadatele dle přílohy č. 1 (pořadové č. 3 - Statutární město Děčín, IČO: 261238) v 
kompetenci Zastupitelstva Ústeckého kraje.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Lukáš Vostrý,
samostatný referent oddělení LZPPP

Ing. Radovan Novák,
vedoucí oddělení LZPPP

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Iva Tomešová 14. 1. 
2021

2 Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

  Ing. Lubomíra Mejstříková 
CSc. 14.1.2021
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