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• nízká inovační výkonnost firem v kraji

• nízký přenos výsledků výzkumu vývoje do firem = vliv 
na konkurenceschopnost podniků, hospodářský          
rozvoj regionu 

• v kraji chybí systematická podpůrná infrastruktura             
pro podporu inovací

• opatření Regionální inovační strategie Ústeckého            
kraje

Důvod založení ICUK



Logičtí zřizovatelé Inovačních center jako nositelů RIS:

• Veřejná správa – kraje a krajská města

• University

• AV

• Vědecké ústavy

• HK

Důležité: síťování

Institucionální založení ICUK



• právní forma „spolek“

• 3 subjekty s regionální působností

Ústecký kraj

Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

• právní založení   říjen 2015

Institucionální založení ICUK



Účelem spolku je vybudovat systematickou
institucionální podporu vědecké a výzkumné činnosti
v Ústeckém kraji, aplikovat ji do praxe a zajistit
trvalou podporu inovační činnosti v aplikační sféře,
transferu technologií, stejně jako podporu
přeshraniční spolupráce výzkumných institucí a
podniků. Cílem je podpořit intenzitu, kvalitu a
rychlost šíření inovací a transferu technologií do
hospodářské praxe regionu.

Institucionální  založení  ICUK



Spolek vykonává hlavní činnost jako činnost
společensky a hospodářsky veřejně prospěšnou, jejíž
výsledky jsou rovnocenně přístupné všem bez
omezení a bezplatně, nikoli za účelem dosažení zisku

stanovy  na  www.icuk.cz

Institucionální  založení  ICUK



• Zajištění realizace Regionální inovační strategie ÚK

• Projekt „Smart akcelerátor“

• Implementační jednotka dotačního titulu ÚK
„Inovační   vouchery Ústeckého kraje“

Činnosti ICUK



• zprostředkování nabídky a poptávky po inovativních 
výzkumných službách – propojování výzkumných                
institucí a firem

• stimulace vzájemné komunikace aktérů z výzkumné 
a aplikační sféry

Činnosti ICUK



• poskytování informací o možnostech a zdrojích                   
financování vědy, výzkumu, inovací a transferu                   
technologií, zejména informace o získávání grantů a        
dotací

• podpora studentů a mladých akademických                         
pracovníkù UJEP i dalších vysokých škol 
a výzkumných pracovišť pro zakládání firem

• přeshraniční spolupráce s inovačními centry v Sasku 
a přenos dobré praxe

Činnosti ICUK



webové stránky inovačního centra

www.icuk.cz

ICUK



Ing. Jana Nedrdová
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Děkuji za pozornost


