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Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém 

kraji“

• vyhlašován od roku 2016 každoročně,

• od roku 2016 bylo podpořeno celkem187 úspěšných žadatelů, 

• rozděleno již 32 milionů Kč z rozpočtu ÚK,

• pro rok 2021 alokace ve výši 8 010 000,- Kč. 

Základní podmínky DP:

• fyzická nebo právnická osoba, která získala podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce 

vyhlášení DP nebo v roce předchozím a oprávnění bylo získáno poprvé,

• trvalý pobyt/sídlo v Ústeckém kraji,

• investiční/neinvestiční dotace ve výši 50 000 – 200 000 Kč,

• minimálně 30% podíl spolufinancování,

• maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji



Vyhodnocení jednotlivých ročníků dotačního programu

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet doručených žádostí 221 169 117 106 105 73 

Počet žádostí, které splnily 

 formální náležitosti 
167 147 109 95 96 69 

Celková alokovaná částka 

 pro dotační program 
4 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 8 000 000 Kč 4 000 000 Kč 8 010 000 Kč 

Počet podpořených žadatelů 27 48 45 43 24 
v procesu 

hodnocení 

Úspěšnost žadatelů 16,20% 32,60% 41,30% 45,30% 25% 
v procesu 

hodnocení 

Průměrná výše dotace 144 207 Kč 171 386 Kč 177 455 Kč 185 000 Kč 174 069 Kč 
v procesu 

hodnocení 

 



Nejčastější obory podnikání žadatelů dle CZ-NACE: 

• 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 

• 10 Výroba potravinářských výrobků, 

• 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 

nábytku, 

• 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení, 

• 41 Výstavba budov, 

• 43 Specializované stavební činnosti, 

• 56 Stravování a pohostinství, 

• 62 Činnosti v oblasti informačních technologií, 

• 69 Právní a účetnické činnosti, 

• 71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy, 

• 74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti, 

• 96 Poskytování ostatních osobních služeb. 

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji



Typové projekty: 

• pořízení strojního vybavení do truhlářské/zámečnické dílny,

• pořízení vybavení do autoservisu,

• pořízení zemědělské techniky,

• vybavení kosmetického/kadeřnického salonu,

• pořízení softwarového vybavení pro IT firmu,

• rozvoj architektonické kanceláře,

• rozvoj projektových a inženýrských kanceláří,

• vybavení kavárny, bistra, minipivovaru, restaurace.

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji



Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji

Kontaktní údaje pracovníků zodpovědných za správu dotačního programu: 

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor podpory podnikání, inovací a transformace

oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Bc. Petra Razáková, 

tel.: 475 657 467

email: razakova.p@kr-ustecky.cz

Mgr. Martina Želinová Langweilová, 

tel.: 475 657 676

email: zelinova.m@kr-ustecky.cz 

Informace o dotačním programu: 

https://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=275810

mailto:razakova.p@kr-ustecky.cz
mailto:razakova.p@kr-ustecky.cz
https://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicich-podnikatelu/ds-99850/p1=275810


Dotační program „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“

• realizace v rámci projektu: Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (dále jen 

„SMART II. – ÚK“), 

• registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194, 

• jednotlivé aktivity projektu realizuje Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje, který 

je finančním partnerem projektu,

• období realizace: 15. 3. 2019 – 15. 9. 2022,

• projekt navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl 

podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a 

inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její 

krajské přílohy za Ústecký kraj,

• cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém 

a rozšířit kapacity a klíčové kompetence odborníků.

Asistenční vouchery Ústeckého kraje



Základní informace o dotačním programu:

• cílem dotačního programu je podpořit přípravu a zpracování projektových záměrů (strategické

intervence), které budou naplňovat cíle Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (RIS3 ÚK),

budou zpracovány do stádia realizovatelnosti tak, aby mohly být podány buď do vhodného

aktuálně vyhlášeného popřípadě připravovaného programu podpory (ESIF, národní programy,

aj.), nebo financovány z jiných zdrojů (místní rozpočty, vlastní prostředky aj.),

• celková alokace programu 7 500 tis Kč,

• dotace činí 85 % ze způsobilých výdajů projektu,

• min. výše dotace: 100 000 Kč,

• max. výše dotace: 500 000 Kč,

• forma podpory: neinvestiční dotace,

• doposud celkem podáno 62 žádostí,

• úspěšnost (přidělení dotace) cca 72 %.

Asistenční vouchery Ústeckého kraje



Základní podmínky DP:

Oprávnění žadatelé

• veřejný (veřejnoprávní) subjekt, 

• soukromý subjekt: 

- se sídlem, pobočkou, pracovištěm na území 

Ústeckého kraje,

- strategický projekt, na jehož přípravu a zpracování

obdrží žadatel asistenční voucher, musí mít prokazatelný dopad na území Ústeckého kraje.

Podporované oblasti (dle RIS 3 ÚK)

• strojírenství / mechatronika,

• automotive,

• energetika, zdroje, navazující obory, rekultivace ,

• organická a anorganická chemie,

• výroba skla a porcelánu, 

• mobilita,

• digitalizace včetně technologií Smart cities a Průmyslu 4.0. 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje



Základní podmínky DP:

Podporované aktivity

• zajištění týmu pro přípravu a zpracování strategického projektu,

• zpracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, expertních

posudků, jiné analytické práce, které jsou nutné pro přípravu strategického projektu do stadia

realizovatelnosti, příp. budou nebo povedou k přípravě a zpracování povinných příloh žádosti o dotaci

do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni,

• zpracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analýza – CBA) zpracování

technologického a technického řešení,

• zpracování projektové žádosti o podporu do relevantní výzvy národního/mezinárodního programu,

• zpracování extenzivní projektové fiše připravené k podání do národního/mezinárodního programu

podpory. či realizaci strategického projektu z jiných finančních zdrojů mimo dotační programy (např.

vlastní zdroje nositele, místní rozpočty a jiné).

Asistenční vouchery Ústeckého kraje



Základní podmínky DP:

Důležité časové milníky

Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Příjem žádostí (Aktualizace č. 2) ode dne:  11. 06. 2021

Ukončení příjmu žádostí: Do vyčerpání alokace nejdéle však do 31. 12. 2021 

Doba zahájení realizace projektu: Nejdříve od data zveřejnění Programu, tj. 13. 09. 2019 

Doba ukončení realizace projektu: Max. 18 měsíců od zahájení realizace, nejpozději však do 31. 05. 2022 

Způsobilost výdajů od: Nejdříve od data zveřejnění Programu, tj. 13. 09. 2019 



Asistenční vouchery Ústeckého kraje

Kontaktní údaje pracovníka zodpovědného za správu dotačního programu: 

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor podpory podnikání, inovací a transformace

oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Bc. Andrea Kauschitzová, 

tel.: 475 657 320

email: kauschitzova.a@kr-ustecky.cz

Informace o dotačním programu:

https://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery/ds-100080/p1=275711

mailto:kauschitzova.a@kr-ustecky.cz
https://www.kr-ustecky.cz/asistencni-vouchery/ds-100080/p1=275711


Webová aplikace One Stop Shop

• jednotné kontaktní místo pro podnikatele dostupné na webové stránce poskytující odborné 

poradenství při záhájení i rozvoji podnikání, ale i řízení běžné agendy,

• ucelený přehled služeb zaměřených na podnikatelskou činnost, které zajišťují regionální 

organizace působící v oblasti podnikání,

• nabízí podnikatelům v regionu efektivní podporu a pomoc,

• v rámci webové aplikace lze položit v rámci služby dotaz či si sjednat osobní schůzku,

• slouží jako prostředek pro identifikaci potřeb podnikatelských subjektů v regionu Ústeckého 

kraje,

• webová aplikace v provozu od 1. 1. 2021,

• k 31. 8. 2021 zodpovězeno 876 dotazů.

One Stop Shop



Spolupracující subjekty:

• Ústecký kraj,

• Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

• Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, regionální kancelář pro 

Ústecký kraj,

• Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s.,

One Stop Shop



Poskytované služby rozděleny do 11 oblastí:

• daně, účetnictví, smlouvy, kontroly,

• dodavatelské služby,

• exekuce, insolvence,

• hledání investora,

• investování, investiční pobídky, developeři,

• nemovitosti pro podnikání,

• podnikatel jako zaměstnavatel, zahraniční pracovníci,

• podpora začínajících podnikatelů, vznik nových firem, inkubace firem,

• spolupráce škol a firem,

• spolupráce v zahraničí, export, import, cla,

• výzkum, vývoj, inovace.

One Stop Shop



Náhled webové stránky: 

One Stop Shop



One Stop Shop

Kontaktní údaje pracovníka zodpovědného  za správu aplikace: 

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor podpory podnikání, inovací a transformace

oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Bc. Petra Razáková, 

tel.: 475 657 467

email: razakova.p@kr-ustecky.cz

Odkaz na umístění aplikace : www.onestopshop-uk.cz

mailto:razakova.p@kr-ustecky.cz
http://www.onestopshop-uk.cz/


Portál Invest ÚK 

Portál Invest ÚK

Databáze nemovitostí vhodných pro podnikání v regionu Ústeckého kraje:

• nevyužité objekty a areály, které ztratily svou funkci (tzv. brownfieldy),

• průmyslové zóny,

• volné pozemky,

• průmyslové haly.

Výhody pro uživatele: 

• bezplatné vkládání a prohlížení nabídek nemovitostí,

• obsluha prostřednictvím přehledné a jednoduché webové aplikace,

• zadávání prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře.



Náhled webové stránky: 

Portál Invest ÚK



Portál Invest ÚK

Kontaktní údaje pracovníka zodpovědného  za správu aplikace: 

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor podpory podnikání, inovací a transformace

oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Bc. Petra Razáková, 

tel.: 475 657 467

email: razakova.p@kr-ustecky.cz

Odkaz na umístění webové aplikace : https://invest-uk.cz/

mailto:razakova.p@kr-ustecky.cz
https://invest-uk.cz/


DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

KONTAKT

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor podpory podnikání, inovací a transformace

oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání

Velká Hradební 3118/48

400 02  Ústí nad Labem

Ing. Radovan Novák 

tel.: 475 657 235, email: novak.r@kr-ustecky.cz

mailto:novak.r@kr-ustecky.cz

