
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: 10.4

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení Aktualizace č. 2 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: 7. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

10.4-1 Název: bod 10.4 priloha 1.pdf
Dotační program "Asistenční 
vouchery Ústeckého kraje" 
Aktualizace č. 2

U

10.4-2 Název: bod 10.4 priloha 2.pdf

Vzorová smlouva o poskytnutí 
neinvestiční dotace pro účely 
dotačního programu "Asistenční 
vouchery Ústeckého kraje"

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

1) Aktualizaci č. 2 dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje “, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení;

2) dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro účely Aktualizace č. 2 dotačního programu 
"Asistenční vouchery Ústeckého kraje" dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.



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. Dne 25.1 2021 byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/3Z/2021 
Aktualizace č. 1 dotačního programu. Aktualizace č. 1 reflektovala některé administrativní úpravy, vyvolané 
více než roční zkušeností s realizací dotačního programu, a dále pak rozšíření možností poddávání 
jednotlivých projektů ze strany žadatelů.

Aktualizace č. 2 dotačního programu "Asistenční vouchery Ústeckého kraje" ( dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení) zahrnuje pouze změnu v čl. 10 - Veřejná podpora. Nově bude umožněno při splnění kritérií 
vylučujících veřejnou podporu (dle čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) podávat žádosti o 
vouchery mimo režim veřejné podpory (např. výzkumné instituce, vysoké školy apod.). Současně zůstává 
možnost podávat vouchery ve stávajícím režimu podpory malého rozsahu „de minimis“ (v souladu s 
Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013). Tyto změny byly promítnuty zároveň do Vzorové smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace pro účely dotačního programu "Asistenční vouchery Ústeckého kraje", která je součástí 
přílohy č. 2 tohoto usnesení. Všechny změny byly konzultovány s odborem legislativně právním, tak i MŠMT, 
garantem výzvy Smart akcelerátor II.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Lukáš Vostrý,
samostatný referent oddělení LZPPP
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Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA (1. náměstek 
hejtmana)

Schvalovací cesta:
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