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Zastřešující projekty – série nástrojů ve formě
programů, které budou:

Zastřešující
projekty

Jak o tom
uvažujeme….

 flexibilní z pohledu jednoduché administrace žádostí
 menší finanční prostředky, pod úrovní podpory v jiných OP (např. OPTAK)
 bude působit „pákový“ efekt pro další programy
 umožní realizaci méně nákladných úvodních aktivit projektů (analýzy,
technické testování, proof of concept, zpracování studií proveditelnosti a
podnikatelských záměrů, beta verze software, záměrů do rozsahu
„minimum viable produkt“ (MVP) apod.
 bude flexibilní z pohledu řízení programu (výzvy dle vývoje prostředí a
absorpční kapacity, pružné reagování na změny)

O B LASTI PODPORY
Podnikání a inovace; Nová energetika; Obnova území; Lidé a dovednosti

ALOKACE
až 1 mld. Kč

OBDOBÍ REALIZACE
1. Projekt(y) 06/2022 – 12/2025
2. Projekt (y)
2026 - 2028

MÍRA PODPORY
min. výše 50 tis. Kč a max. výše 5 mil. Kč

Návrh parametrů
zastřešujících
projektů

ZÁKLADNÍ PARAMETRY KONEČNÉHO PŘÍJEMCE
 sídlo/pobočka/provozovna v Ústeckém kraji
 soulad s podporovanými aktivitami FST
 realizace (dopad) na území Ústeckého kraje

Podpora podnikání

Kreativní průmysl

Příprava projektové
dokumentace

Digitální vouchery
Asistenční vouchery

Vylepšení produktu nebo služby

Klimatické vouchery

PILOT

pro MSP

Cirkulární vouchery

Vouchery pro začínající firmy

Audiovizuální tvorba

Obnova území

Startup vouchery

Architektura, urbanismus, krajina

Y-nnovate

(architektonické soutěže aj.)

NÁVRH ZASTŘEŠUJÍCÍCH PROJEKTŮ ÚK

Podpora podnikání v ÚK
Zaměření programu

Digitální vouchery

 Digitalizaci v soukromém a veřejném sektoru, kdy bude podporována spolupráce příjemců s výzkumnými
organizacemi nebo kvalifikovanými dodavateli služeb v oblasti zavádění digitálních nástrojů a řešení pro
posílení konkurenceschopnosti nebo zvyšování kvality služeb.

Asistenční vouchery

 Poskytnutí neinvestiční dotace na přípravu a zpracování projektových záměrů naplňujících cíle a
opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, příp. krajské přílohy k národní RIS3 strategii.

PILOT



Podpora aplikace nových inovativních řešení včetně pilotního ověřování v soukromém a veřejném sektoru,
realizovaných v regionu naplňujících cíle a opatření RIS3 strategie. Bude podporována spolupráce mezi
soukromým a veřejným sektorem se zapojením výzkumných organizací.

Vouchery pro začínající firmy

 Program je určen pro začínající podnikatele - obvyklejší podnikatelské záměry v oblastech např. gastro, řemesla,
služby, které zvyšují dostupnost a kvalitu služeb v regionu.
 Zaměřeno na tvorbu pracovních míst

Startup vouchery

 Program je určen pro začínající podnikatele, je určen pro projekty/firmy, které mají
inovativní a škálovatelný produkt/službu.

Y-nnovate

 Je určen pro zavedené malé a střední firmy, které chtějí růst a inovovat. Program je zaměřený na inovace ve
firmách, na růst obchodního a inovačního potenciálu malých a středních firem z Ústeckého kraje s pomocí
špičkových expertů - poradenství.

Kreativní průmysl – vouchery
Zaměření programu

Vylepšení produktu nebo služby pro MSPMSP

Audiovizální tvorba

Architektura, urbanismus, krajina
(architektonické soutěže aj.)

 Podpora MSP z ÚK v tvorbě inovací a růstu díky využití sužeb subjektů z
kulturně kreativních odvětví (KKO)
 Využití potenciálu KKO uvnitř regionu jejich propojením s novou částí trhu

 Podpora výroby AVD tvorby na území ÚK

 Program pro obce - realizace architektonických soutěží, architektonické soutěže
 Urbanismus, architektura na územích dotčených těžbou uhlí (rekultivovaná území)

Příprava projektové
dokumentace – program pro obce
Zaměření programu

Klimatické vouchery

Cirkulární vouchery

Obnova území (území po těžbě)

 Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou
energii
 Studie, analýzy, návrhy na využití nových technických řešení a
metod, hodnocení dopadů do území, identifikace příležitostí pro
obce v oblastech úspor energie, nových řešení v energetice
(komunitní energetika, apod.)

 Analýzy (zelený/cirkulární sken), potenciál obnovitelných zdrojů
 Spolupráce s VaV sférou

 Studie, analýzy, projektové dokumentace pro rozvoj
infrastruktury na územích dotčených těžbou uhlí
 Infrastruktura v oblasti cestovního ruchu – cyklostezsky,
sociální zázemí, odpočívadla, pěší trasy, infrastruktura pro
drobné podnikání
 Koncepční rozvoj území
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