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ROZHODNUTÍ KRAJSKÉ RADY PRO KONKURENCESCHOPNOST 

ÚSTECKÉHO KRAJE PER ROLLAM č. 6/2021 

Dne 25. 5. 2021 bylo ukončeno hlasování Krajské rady pro konkurenceschopnost per rollam, 

vyvolané dne 21. 5. 2021 z důvodů požadavků projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí 

v Ústeckém kraji II. Tomuto hlasování předcházelo online projednání prostřednictvím aplikace 

MS Teams dne 21. 5. 2021, svolané dne 18. 5. 2021. Členům KRK byly rozeslány elektronicky 

podklady týkající se tohoto jednání a to:  

 Příloha AV_aktualizace_1.7z obsahuje celkem 6 souborů. Výchozím dokumentem je 

Zápis Hodnotící komise AV_11.5.2021, který se dále odkazuje na ostatní přílohy. 

Celkem prošlo věcným hodnocením 21 projektů. Sestavené pořadí se skládá z 15 

doporučených projektů (více jak 7 bodů v hodnocení) a 6 projektů nedoporučených (6 

bodů a méně). Vzhledem k výši zbylé alokace Programu bylo doporučeno celkem 11 

projektů. Příloha Záznam. list hodnocení AV.7z obsahuje elektronickou verzi výstupů 

hodnocení s komentáři pro hodnocení.  

 

 Příloha Téma II.7z obsahuje strategickou fiši Téma I., II., návrh dotačního programu 

“Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením 

na komercializaci výsledků výstupů“ a vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. 

Strategická fiše Téma II. je podkladovým materiálem pro tvorbu dotačního programu 

„Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se zaměřením 

na komercializaci výsledků výstupů“, jehož znění bylo předem konzultováno 

s poskytovatelem dotace v rámci OP VVV(MŠMT). Protože Téma II. navazuje na 

dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého 

kraje“ řešený v rámci tématu I. (schváleného KRK), předkládáme v rámci komplexnosti 

informací také ještě jednou pro informaci strategickou fiši Téma I., která byla 

podkladem při schvalování dotačního programu „Podpora a stabilizace mladých 

vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“. 

Po projednání bylo přistoupeno k hlasování per rollam v těchto bodech:  

1. Asistenční vouchery Ústeckého kraje – Aktualizace č. 1 - žádosti podané od 15. 
3. 2021 

 

1. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  – Asistenční voucher 

Ústeckého kraje pro přípravu projektu GET Centrum UJEP 

Výsledek hlasovaní: 



 

2 
Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II 

    
 

PRO návrh: 5  

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

2. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Česká geologická služba – Centrum pro geoenergie RINGEN 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

3. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Vršanská uhelná, a.s. – Koncepční studie využití potenciálu post-těžební 

krajiny lomu ČSA pro přípravu strategického projektu rozvoje OZE 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

4. Krajská rada pro konkurenceschopnost 
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doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. – Studie proveditelnosti 

rozvoje hodnotového řetězce vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

5. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  – MATECH - 

materiály, nanomateriály a pokročilé chemické technologie pro snížení emisí 

a recyklační technologie 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

6. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s. – Studie proveditelnosti 

rozvoje inovačního prostředí pro posílení kapacit VaV a souvisejících 

vzdělávacích kapacit v oblasti vodíku v Ústeckém kraji 
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Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

7. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Příprava projektu 

RUR - Region univerzitě, univerzita regionu 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

8. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 FOR H2ENERGY s.r.o. – Studie proveditelnosti na projekt H2 Triangle 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 
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9. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 MAS Český sever, z.s. – Projektová příprava žádosti do Operačního programu 

Spravedlivá transformace na strategický projekt Investice do CEP/MANU 

HUB Varnsdorf 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

10. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Město Litoměřice – Svět geověd 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

11. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 IMATECH s.r.o. – Asistivní a robotické technologie v péči o seniory 

Výsledek hlasovaní: 
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PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

12. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace (za předpokladu, že dojde k uvolnění nebo 

navýšení potřebné výše alokovaných finančních prostředků určených k podpoře projektů 

v rámci dotačního programu) o Asistenční voucher žadateli: 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – MATECH - BioEnvi 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 4 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení bylo přijato 

 

13. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje  

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace (za předpokladu, že dojde k uvolnění nebo 

navýšení potřebné výše alokovaných finančních prostředků určených k podpoře projektů 

v rámci dotačního programu) o Asistenční voucher žadateli: 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – DIGITECH 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 4 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení bylo přijato 
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14. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace (za předpokladu, že dojde k uvolnění nebo 

navýšení potřebné výše alokovaných finančních prostředků určených k podpoře projektů 

v rámci dotačního programu) o Asistenční voucher žadateli: 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Asistenční voucher 

Ústeckého kraje pro přípravu projektu MEDITECH 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 4 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení bylo přijato 

 

15. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace (za předpokladu, že dojde k uvolnění nebo 

navýšení potřebné výše alokovaných finančních prostředků určených k podpoře projektů 

v rámci dotačního programu) o Asistenční voucher žadateli: 

 Vršanská uhelná, a.s. – Zpracování vstupních studií pro možnost realizace 

návazného výzkumu a návrhu aplikací a technologií užití vedlejších 

energetických produktů (VEPů) včetně těch již uložených na složištích & 

realizaci zpracovatelského závodu využívajícího VEPy 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 4 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení bylo přijato 

 

16. Krajská rada pro konkurenceschopnost 
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nedoporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Asistenční voucher 

pro SMART REGION - Výzkum pro smart politiky, služby a infrastrukturu v 

Ústecko-chomutovské aglomeraci 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

17. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

nedoporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Asistenční voucher 

pro projekt KVAZAR 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

18. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

nedoporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 FOR H2ENERGY s.r.o. – Studie proveditelnosti na zajištění výroby zeleného 

vodíku pro zásobování čerpacích stanic Akronym projektu: D8 HYWAY 

Výsledek hlasovaní: 
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PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

19. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

nedoporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 FOR H2ENERGY s.r.o. – Studie proveditelnosti na výstavbu lokální jednotky 

na výrobu zeleného vodíku v Litvínově, Záluží   Akronym: H2 

Záluží)                                                                                                                       

                                                                                                       

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

20. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

nedoporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 FOR ENGINEERING s.r.o. – Studie proveditelnosti na výstavbu lokální 

jednotky na výrobu zeleného vodíku v Komořanech Akronym: H2 

Komořany                                                                                                                

                                                                               

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 
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Usnesení bylo přijato 

 

21. Krajská rada pro konkurenceschopnost 

nedoporučuje 

orgánům Ústeckého kraje přidělení dotace o Asistenční voucher žadateli 

 FOR H2ENERGY s.r.o. – Studie proveditelnosti na vybudování výzkumného a 

demonstračního centra pro využití vodíku v energetice, průmyslu a mobilitě 

Akronym:H2Litoměřice                                                                                           

                                                         

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 

 

2. Asistenční vouchery ÚK - změna názvu projektu 
 

Krajská rada pro konkurenceschopnost 

bere na vědomí 

 změnu názvu projektu žadatele CALLIDITAS s.r.o., název projektu: Talent – 

svědek budoucnosti na Transfer znalostí pro nový SW nástroj pro sběr a 

vyhodnocení dat ve virtuální realitě 

Výsledek hlasovaní: 

PRO návrh: 5 

PROTI návrhu:   

ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení bylo přijato 
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3. Dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků 
Ústeckého kraje se zaměřením na komercializaci výsledků výstupů“ – Téma II. 
Pilotní ověření 

 

Krajská rada pro konkurenceschopnost 

doporučuje 

orgánům Ústeckého kraje schválit dotační program: 

 „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje se 

zaměřením na komercializaci výsledků výstupů“, vč. Indikativní fiše 

strategických intervencí/projektů pro Téma I. (Dokument byl podkladem pro 

projednání dotačního programu „Podpora stabilizace mladých vědeckých 

pracovníků Ústeckého kraje“, který Téma II. rozšiřuje) a Téma II.   

 

 

V Ústí nad Labem, dne 25. 5. 2021 

 

 

 

Schválila: 

Mgr. Iva Dvořáková LL. M., 

předsedkyně Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje 

 

 

 

Zapsal: 

Ing. Lukáš Vostrý, 

RIS3 koordinátor Ústeckého kraje 


