
Zastřešující projekt (grantové schéma) pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

Název 
Zastřešujícího 
projektu (ZP):  

Podpora podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji 
  

Program Digitální vouchery 
Ústeckého kraje 

Pilot Ústeckého kraje Ynovate Ústeckého 
kraje 

Asistenční vouchery 
Ústeckého kraje 

Startup vouchery 
Ústeckého kraje 

Innobooster 
Ústeckého kraje 

Voucher pro rozvoj 
podnikání v  ÚK 

Alokace: 300.000.000 Kč 

Specifický cíl PTÚK : SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 

SC I.2: Zvýšení inovační 
výkonnosti regionu, posílení 
výzkumné a inovační kapacity 
s důrazem na oblasti 
specializace kraje 

SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 
 

SC I.2: Zvýšení inovační 
výkonnosti regionu, posílení 
výzkumné a inovační kapacity s 
důrazem na oblasti specializace 
kraje 

SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 

 

SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 
 

SC I.2: Zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP 
 

Termín vyhlášení výzvy 
programu pro 
konečného příjemce: 

1Q/2023 1Q/2023 1Q/2023 1Q/2023 1Q/2023 1Q/2023 1Q/2023 

Typ výzvy: Kolová Průběžná Průběžná Kolová Průběžná Kolová Kolová 

Oprávnění příjemci: MSP - sídlo/ provozovna v 
ÚK, minimálně 2 uzavřená 
účetní období 
 

MSP -  stáří firmy min. 2 roky 
(doložit předložením účetních 
závěrek za 2 po sobě jdoucí 
účetní období), včetně 
klastrových iniciativ s IČ 
VVI – výzkumné organizace a 
VŠ 
NNO- min. 2 roky historie 

MSP -  právnická osoba, stáří 
IČ min. 5 let 

 

MSP - stáří firmy min. 2 roky 
VP - pouze v případě 
strategických projektů (dopad 
RIS3, transform. regionu) 
VVI (VO a VŠ), 
NNO 
Klastry a platformy s IČ 

MSP -  právnická osoba, která k 
datu podání žádosti o dotaci 
neexistuje déle než 5 let 
OSVČ -  je-li fyzickou osobou, 
trvá živnostenské oprávnění, v 
souvislosti, s nímž má realizovat 
projekt, nejdéle 5 let (k 
přerušení provozování živnosti 
se nepřihlíží). 

MSP – se sídlem či 
provozovnou v Ústeckém 
kraji 

MSP – se sídlem či 
provozovnou v Ústeckém 
kraji 
OSVČ 

Období realizace 
projektu  

01/2023 – 12/2025 
Případně 1/2026 – 12/2027 

01/2023 – 12/2025 
Případně 1/2026 – 12/2027 

01/2023 – 12/2025 
Případně 1/2026 – 12/2027 

01/2023 – 12/2025 
Případně 1/2026 – 12/2027 

01/2023 – 12/2025 
Případně 1/2026 – 12/2027 

01/2023 – 12/2025 
Případně 1/2026 – 12/2027 

01/2023 – 12/2025 
Případně 1/2026 – 12/2027 

Výše dotace na 
projekt: 

max. 200.000 Kč min. 150 000 Kč 
max. 1 500 000 Kč 

min. 56 000 Kč 
max. 80 000 Kč 

Min. 50.000 Kč 
Max. 500.000 Kč 

Min. 100 000 Kč 
Max. 1 000 000 Kč 

Max. 500.000 Kč Min. 100.000 Kč 
Max. 5.000.000 Kč 

Míra podpory (%): 85% 85% 35% - 100% dle fáze čerpání 
podpory 

85 % 100 % Max. 50 % Min. 50 % 
Max 70 % 

Podporované aktivity: - Analýza digitální zralosti 
podniku, revize strategie 
společnosti, hodnotového 
řetězce a obchodního 
modelu 
- Zpracování dílčích studií 
pro nasazení digitálních 
nástrojů 
- Ekonomické hodnocení 
návratnosti investice do 
digitalizace. Poradenství 
v oblasti využití nástrojů pro 
financování investic do 
digitalizace. 

Spolupráce mezi soukromým a 
veřejným sektorem se 
zapojením výzkumných 
organizací/jiných 
poskytovatelů znalostí v 
aplikaci nových řešení a 
pilotního ověřování v 
oblastech RIS ÚK nebo v 
souladu s RIS3 strategií. Půjde 
o ověřování nových 
technologií, služeb, pilotních 
řešení v oblastech RIS3 v 
území. Výstupem bude zpráva 
o zrealizované spolupráci mezi 
partnery a ověřené 
inovativní/nové řešení. 

Jedná se Konzultační 
podpora MSP ze strany 
expertů (ověřená dtb ICUK 
Ynovate) v oblastech a 
tématech zaměřených na 
níže uvedené oblasti 
poradenství, s využitím 
expertů, kteří jsou jinak pro 
malé a střední podniky 
nákladově vysoké, nebo na 
vhodné experty nemají 
dostatečné a ověřené 
kontakty či reference. 
Oblasti konzultací: finance, 
business development, 
interní procesy, spolupráce 

- Příprava zpracování projektu, 
resp. zpracování kompletní 
projektové dokumentace 
projektu včetně příloh dle 
podmínek programu 
- Zpracování žádostí do 
dotačních programů  

Startup voucher lze využít na 
investiční a neinvestiční náklady 
spojené se začátkem 
podnikatelské činnosti. StartUp 
Voucher je nutné využít na 
služby mentora z řad zkušených 
úspěšných podnikatelů 
(ověřená dtb ICUK), což je 
jediná povinná položka a dále 
jej lze využít dle potřeb projektu 
např. na výrobu funkčního 
vzorku/prototypu, nákup služeb 
(např. marketing, daňové a 
účetní poradenství, expertní 
analýza apod.), nákup vybavení, 
specializované vzdělávání, 
patentové rešerše apod. 

Cílem programu je vytvoření 
nového pracovního místa 
pro tzv. InnoBoostera. 
Ústecký kraj chce 
prostřednictvím tohoto 
dotačního titulu podpořit 
inovační potenciál malých a 
středních podniků (MSP), 
jenž povede k tvorbě nových 
produktů/služeb či rozšíření 
podílu na trhu/trzích. Jedná 
se o spolufinancované nové 
pracovní místo zvyšující 
inovační potenciál samotné 

MSP. 
 

Rekonstrukce nemovitostí 
pro podnikatelské účely, 
rozšíření budov a související 
stavební práce 
Revitalizace brownfields pro 
podnikatelské účely 
Pořízení informačních 
technologií – software i 
hardware 
Nákupy zařízení a strojů pro 
podnikatelské účely 
Nákupy technologií pro 
podnikatelské účely 
Nákup dopravních 
prostředků a užitkových 
vozidel 



Zastřešující projekt (grantové schéma) pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

 

Způsobilé výdaje: - Osobní náklady (DPP, DPČ 
externí expert) 
-  Nákup poradenských a 
expertních služeb. 
- DPH v případě plátců bez 
nároku na odpočet. 

- osobní náklady, mzdy 
- nákup služeb a investice 

související s cíly projektu 

Služby experta - Forma a 
výše podpory se odvíjí od 
definovaných fází programu. 
Sazba experta 2000,- Kč bez 
DPH.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jedná se o poradenství. 
Forma: Ex-post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Fáze 1: až 40 hodin 
konzultační podpory 
(tzn. až 80 000 Kč, 
spoluúčast klienta 0 %: 0 
Kč), náklad programu 80 000 
Kč tvoří 100%. 
Fáze 2: až 80 hodin 
konzultační podpory 
(tzn. až 160 000 Kč, 
spoluúčast klienta 50 %: 80 
000 Kč), náklad programu 80 
000 Kč tvoří 50%. 
Forma financování 
Fáze 3: až 80 hodin 
konzultační podpory 
(tzn. až 160 000 Kč, 
spoluúčast klienta 65 %: 104 
000 Kč), náklad programu 56 
000 Kč tvoří 35%. 

- zpracování žádosti o dotaci 
projektu do relevantních 
dotačních programů na národní 
či evropské úrovni 
- zpracování povinných příloh 
žádosti o dotaci do relevantních 
dotačních programů na národní 
či evropské úrovni 
- podpora příprava stavební a 
další dokumentace pro přípravu 
projektu 
- zpracování studie 
proveditelnosti, analýzy 
nákladů a výnosů CBA 
- zpracování dalších studií, 
analýz, průzkumu trhu, rešerší, 
mapování, marketingového 
průzkumu, expertních posudků, 
jiné analytické práce nutné pro 
přípravu žádosti projektu, 
 

Uznatelnými náklady se rozumí 
investiční a neinvestiční náklady 
spojené se začátkem 
podnikatelské činnosti, a to 
zejména: 
a. Investiční náklady - např. 
pořízení nového (nejen) 
fyzického dlouhodobého 
majetku, např. stroje, zařízení, 
IT vybavení, software a licence 
apod. 
b. Neinvestiční náklady - např. 
náklady spojené s pořízením 
materiálu a materiálových 
zásob, drobného dlouhodobého 
hmotného i nehmotného 
majetku, služeb, osobní 
náklady, náklady na mentora. 

Uznatelnými náklady jsou 
pouze tyto neinvestiční 
náklady: 
a. osobní náklady 
zaměstnance zaměstnaného 
na účelově vytvořeném 
pracovním místě na dobu 
neurčitou a v hlavním 
pracovním poměru (vývoj 
mzdy dle aktuálního vývoje - 
ISPV MPSV) 
 
náklady na nákup služeb v 
oblasti vzdělávání 
zaměstnance na účelově 
vytvořeném pracovním 
místě. 

Pořízení hmotného a 
nehmotného majetku 
 
Pořízení HW a SW 
 
Stavební práce, nákup 
materiálů 
 
Nákup služeb souvisejících 
s investicemi do zařízení a 
strojů 
 
Nákupy technologií – vyjma 
technologií souvisejících 
s průmyslem 4.0 a dalších 
technologií podporovaných 
z OPTAK 
 

Území realizace: Ústecký kraj – celé území Ústecký kraj – celé území Ústecký kraj – celé území Ústecký kraj – celé území Ústecký kraj – celé území Ústecký kraj – celé území Ústecký kraj – celé území 
 

Indikátor výstupu 
/výsledku:  

Podpořené podniky 
 

Podpořené podniky Podniky podpořené granty Podpořené podniky Podpořené podniky Podpořené podniky Podpořené podniky 
Počet vzniklých prac. míst 

Cílová hodnota 
indikátoru:  

250 55 250 50 75 55 200 

Další specifikace / 
podmínky /omezení 
v rámci výzvy /povinná 
příloha 

- Sídlo nebo provozovna v 
Ústeckém kraji. 
- Splnění definice MSP 
- Minimálně 2letá účetní 
historie (2 uzavřená účetní 
období). 
- Zveřejněné účetní závěrky 
za poslední 2 uzavřená 
účetní období ve veřejném 
registru (justice.org). 

- Místo realizace s dopadem 

na ÚK a RIS3. Preferovány jsou 
komplexní pilotní projekty v 
konsorciu vícero partnerů s 
dopadem na RIS3. 
- Pouze obory RIS3 (RIS 
Ústeckého kraje) 
Oprávněným příjemcem 
dotace je právnická osoba, 
která má sídlo nebo 
provozovnu na území 
Ústeckého kraje. 

Příjemci dotace musí mít 
sídlo nebo provozovnu na 
území Ústeckého kraje, 
- stáří IČ min. 5 let a 5 
zaměstnanců - vychází se z 
historie firmy a účetních 
výkazů (rozvaha, výkaz zisků 
a ztrát), musí být zřejmý 
potenciál růstu. 

- Bez oborového vymezení 

kromě nepodporovaných 
oblastí FST 

Oprávněným příjemcem dotace 
je pouze právnická osoba, která 
má sídlo nebo provozovnu na 
území Ústeckého kraje. 
Preferovány jsou projekty, které 
vyžadují náročnou přípravu a 
koordinaci vícero partnerů s 
dopadem na RIS3. Jedná se o 
předprojektovou přípravu, 
ověření zaměření a obsahu 
projektů skrze Studii 
proveditelnosti. Po ukončení 
projektu se očekává předložení 
do vhodného dotačního zdroje, 
ale není to podmínkou. 

Oprávněným příjemcem dotace 
je právnická osoba či podnikající 
fyzická osoba ( 
a. která má sídlo nebo 
provozovnu na území ÚK 
b. Která je MSP 
c. která, je-li právnickou 
osobou, k datu podání žádosti o 
dotaci neexistuje déle než 5 let, 
d. u níž, je-li fyzickou osobou, 
trvá živnostenské oprávnění, v 
souvislosti, s nímž má realizovat 
projekt, nejdéle 5 let 

- Příjemci dotace musí projekt 

realizovat na území ÚK nebo 
mimo území ÚK s tím, že 
výstupy realizovaného projektu 
musí být využity na území ÚK. 

Příjemci dotace musí projekt 
realizovat na území 
Ústeckého kraje nebo mimo 
území Ústeckého kraje s tím, 
že výstupy realizovaného 
projektu musí být využity na 
území Ústeckého kraje 
 
Max. délka projektu 12 
měsíců 
 
MSP min. 2 roky historie 
v době podání žádosti 

Možné bodové zvýhodnění 
žadatelů na základě: 
- místo realizace projektu, 
vybrané ORP – území po 
těžbě 
- revitalizace brownfields 
- vznik pracovních míst – 
transformující se MSP  
- dle prioritních oborů CZ 
NACE 
 
Program bude určen pro 
stávající i nové MSP 


