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Zápis ze zasedání 

Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje č. 3/2020 

konaného dne 17. 12. 2020 od 10:00 hod. 

Místo konání:  Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK SPACE, Velká Hradební 
2800/54, Ústí nad Labem 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Návrh programu:  

1. Akční plán RIS3 strategie Ústeckého kraje 2021 - představení  a schválení Akčního 

plánu na rok 2021 

2. Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje  - představení Programu a 

jeho aktualizace, doporučení v rámci 7. a 8. kola příjmu žádostí 

3. Různé - diskuze a ostatní nezařazené body 

  

Zasedání zahájila a nadále řídila 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Ing. Lubomíra 

Mejstříková, CSc., MBA, kterou Rada Ústeckého kraje jmenovala dne 25. 11. 2020 usnesením 

č. 011/2R/2020 předsedkyní KRK. Přivítala přítomné členy a představila se. Zkonstatovala, že 

KRK je usnášeníschopná. Počet přítomných členů s hlasovacím právem KRK je 8 z celkových 

9.  

1. Akční plán RIS3 strategie Ústeckého kraje 2021 

Zdeněk Hušek (Krajský RIS3 manažer) představil v prezentaci základní pilíře Akčního plánu 

RIS 3 strategie na rok 2021. Zejména pak nastínil kontext tvorby dokumentu a jeho význam, 

vyhodnotil dosavadní plnění plánu a jeho priority pro rok 2021.   

Usnesení č. 1/3KRK/2020 

Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje po projednání  

schvaluje  

Akční plán RIS3 strategie Ústeckého kraje 2021.  

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 8 

PROTI návrhu: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo přijato 
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2. Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje 

Andrea Kauschitzová postupně představila obsahové náplně obou posuzovaných projektů, vč. 

závěrů plynoucích z doporučení hodnotící komise. Radovan Novák dále detailně seznámil 

přítomné s procesem hodnocení žádostí o asistenční vouchery.  

Lukáš Vostrý následně prezentoval změny obsažené v předkládané aktualizaci č. 1 dotačního 

programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje a vysvětlil důvody směřující k aktualizaci 

programu.   

Usnesení č. 2/3KRK/2020 

Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje po projednání  

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli: 

 WASTen, z.s., název projektu: Kolektivní výzkum 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 8 

PROTI návrhu: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo přijato

 

Usnesení č. 3/3KRK/2020 

Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje po projednání  

nedoporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli: 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s., název projektu: 

Společenskovědní výzkum dopadů a přínosů dekarbonizace ekonomiky a 

hospodářství při využití nových zdrojů energetiky jako náhrady uhlí v 

průmyslové výrobě 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 8 

PROTI návrhu: 0 
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ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo přijato

 

Usnesení č. 4/3KRK/2020 

Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje po projednání  

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje schválit dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje – 

aktualizace č. 1.  

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 8 

PROTI návrhu: 0 

ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo přijato 

3. Různé 

Radovan Novák – objasnil všem přítomným základní principy fungování dotačního programu 

„Asistenční vouchery Ústeckého kraje“, vč. předkládané aktualizace. Zároveň vyzval přítomné 

k šíření informací o dotačních možnostech z tohoto zdroje.  

Lukáš Vostrý – informoval přítomné o zpoždění přípravy dotačního programu Podpora a 

stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje. Z toho důvodů bude předložen 

materiál k hlasování formou per rollam a proběhne v prvním lednovém týdnu roku 2021.  

Na závěr proběhla diskuze možností vícezdrojového financování projektů v  programovém 

období 2021 – 2027.  

Příští zasedání KRK se uskuteční podle potřeby a zejména dle aktuální epidemiologické 

situace. V nezbytných případech bude využito hlasování formou per rollam.  

Přílohy zápisu:  

1. prezenční listina 

V Ústí nad Labem, dne 31.12.2020 

Zapsal: Ing. Lukáš Vostrý, odbor SPRP 

Schválila: Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, předsedkyně KRK 


