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Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s. (ICUK) stálo v roce 2020 před velkým úkolem a několika
výzvami. V prvním kvartále šlo zejména o to stabilizovat tým zejména pro oblast podpory
zavedených firem a posílení zasíťování jednotlivých obcí a měst v Ústeckém kraji, ve druhé a
třetím kvartále pak zejména vybudovat a připravit zázemí nejen pro nové důstojné a
reprezentativní sídlo Inovačního centra Ústeckého kraje, ale též pro partnerské instituce
(CzechInvest, CzechTrade, API a TAČR), které společně budou tvořit jakýsi podnikatelsko-inovační
czech-point, fyzické sídlo pro one-stop-shop koncept služeb, kde veřejnost najde na jednom
místě vše potřebné pro podnikání, inovace, výzkum a vývoj i rozvoj regionu.
Smyslem ale nebylo jen nabídnout služby a programy zmíněných institucí na jednom místě, ale
též nabídnout další služby, a sice coworkingového centra (sdílených kanceláří), eventového sálu
a konferenčních místností pro akce ICUK, partnerů, ale i jejich pronájmu veřejnosti. V neposlední
řadě měl nový prostor nabídnout i kanceláře pro faktické i virtuální zasídlení inovativních firem.
To se do konce léta podařilo, a tak jsme mohli v průběhu září při slavnostním otevření nových
prostor s názvem ICUK Space Hradební necelé stovce sezvaných hostů včetně politické
reprezentace a médií ukázat zcela mimořádné moderní prostory.
S novými prostory vyvstaly pro ICUK zároveň nové výzvy v podobě nutnosti pronajmutí zejm.
kancelářských a coworkingových prostor, které by vykompenzovaly finanční zatížení organizace.
Musíme s uspokojením konstatovat, že po čtvrt roce fungování jsou nabízené kancelářské
prostory z téměř 90 % obsazené, plní se i coworkingové centrum a o pronájmy prostor
eventového sálu je také zájem, i když značně oslabený karanténními opatřeními.
Velkou výzvu znamenala pro ICUK i koronavirová pandemie a s ní spojená karanténní opatření. I
s ní jsme se vypořádali se ctí. Záhy po březnovém a dubnovém lockdownu jsme si udělali vlastní
průzkum mezi firmami a flexibilně upravili naše aktivity. Plánované akce přešly do online
prostředí, digitalizovali jsme naše setkání, zavedli flexibilní systém home office, a přitom jsme
umožnili a realizovali i osobní setkání. Pro soukromý sektor jsme nejen aktuálně tematicky
upravili témata online workshopů, ale též připravili specializovanou podstránku Firmy a
koronavirus plnou užitečných informací. Závěrem roku jsme udělali rovněž sbírku použité PC
techniky pro online výuku dětí.
Další výzvou bylo na podzim úspěšné spuštění pilotního projektu mapování technologických
startupů a projektů pro technologickou inkubaci v našem regionu, které, pevně věříme, povede
ke vzniku Mobility Innovation Hubu anebo i dalšího technologického hubu v Ústí nad Labem.
Nezapomínali jsme ale ani na partnerství s městy a obcemi v regionu, kterým pravidelně
nabízíme pomoc při vybudování coworkingových center a jsme jejich expertními partnery pro
odborné otázky smart city a další. Akcent na tuto část spolupráce se projevil například i
designové podobě konferenčních místností v novém sídle, které jsou tematicky věnované
okresním městům v Ústeckém kraji.
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Plnění indikátorů 2020
Cílová hodnota Plnění
Spolupráce s firmami a podnikatelskými projekty
Počet podpořených firem / podnikatelských projektů
Počet projektů v inkubátoru
Počet firem v programu Platinn
Počet firem čerpajících Inovační vouchery
Počet konzultací poskytnutých firmám / podnikatelským
projektům mimo zavedené programy
Spolupráce s městy a obcemi
Počet měst a obcí, s kterými spolupracujeme
Počet konzultací pro města a obce
Strategické projekty
Počet konzultací k projektům
Počet podaných projektů
Eventy
Počet spolu/zorganizovaných eventů
Počet návštěvníků na spolu/zorganizovaných eventech
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v%

100
10
8
5

130
11
6
11

130 %
110 %
75 %
220 %

200

257

129 %

15
120

23
45

153 %
38 %

200
5

132
16

66 %
320 %

30
1000

22
570

73 %
57 %
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V průběhu roku 2020 se tým Inovačního centra Ústeckého kraje z kraje roku obměnil a postupně
stabilizoval. Největší změny nastaly v sekci, která se věnovala zavedeným firmám.

Manažer pro program Platinn a Inovační vouchery
Z kraje roku odešel manažer pro program Platinn Petr Freimann, následně také Miroslav Cingl,
který měl na starosti program Inovační vouchery ÚK a spolupráci firem a výzkumných organizací.
Obojí agendu si postupně převzal nově přijatý manažer pro zavedené firmy Pavel Kováč, který
měl zpočátku na starosti agendu spolupráce s obcemi.

Externí posily
Pro řešení dílčích projektů a s tím spojené agendy posílili tým ICUK externí experti. Pro oblast
energetiky je jím Vladimír Skalník, pro oblast IoT a aplikaci konceptů chytrého venkova pak
Roman Vaibar.

počet zaměstnanců (vč. DPP a
DPČ) v týmu ICUK ke konci 2020

přepočteno plných úvazků
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Rozšíření týmu, agendy a chystané rozvojové projekty postavily tým ICUK před nové výzvy,
stávající prostory na Klíšské již nebyly pro velikost týmu dostačující. Ještě v druhé půli roku 2019
ICUK z nabídky možných nemovitostí vytipoval vhodné prostory. Z nabídky dostupných
kancelářských prostor v centru města byl vybrán aktuálně rekonstruovaný objekt bývalých
Pozemních staveb. Po dohodě s vlastníkem a investorem objektu bylo započato jednání o
úpravách, které by vyhovovaly novým i budoucím potřebám ICUK a splňovaly i možnost zasídlení
více subjektů s doplňujícími se službami dle modelu One Stop Shop. Uvedenými úpravami a
komunikací s investorem, které vrcholily v první půli 2020, byl pověřen Jan Wedlich.

Pod jednu střechu
Cílem bylo vybudovat v budově nejen kanceláře pro ICUK, ale též prostory pro partnerské
organizace CzechInvest, Czechtrade, API a TAČR, a také nový coworkingový prostor, eventový sál
pro pořádání akcí ICUK a partnerských subjektů, ale i pro komerční podnajímání a rovněž
kanceláře pro zasídlení firem (ať již inkubátoru ICUK, anebo chystaného oborového inkubátoru
v rámci Mobility Innovation Hubu). Prostory v novém objektu se povedlo zrealizovat a otevřít pro
ICUK a partnerské organizace v létě 2020, oficiální otevření proběhlo 21. září.

S novými prostorami sídla ICUK vyvstaly rovněž nové služby – zejména provoz coworkingového
centra, které začalo sloužit pro zasídlení freelancerů a zájemce o sdílené kanceláře.
Další službou, kterou ICUK začal nabízet v souvislosti s potřebou vícezdrojového financování
organizace, se stala vedlejší ekonomická činnost v podobě pronajímání kanceláří firmám včetně
možnosti virtuálního zasídlení firem, dále pronajímání eventového sálu a zasedacích místností
(které byly designově upraveny podle hlavních dominant okresních měst v Ústecké kraji).
Pro nabídku nových služeb a pronájmů vznikla speciální webová prezentace space.icuk.cz.
V průběhu posledního kvartálu roku 2020 postupně došlo k obsazení nabízených kanceláří (7 z 8
nabízených), rozběhlo se využívání coworkingového centra a navzdory koronavirové pandemii a
karanténním omezením také v omezené míře i pronájmy eventového prostoru.
Ke konci roku došlo rovněž ke strategickému rozhodnutí přesunout coworkingové centrum do
přízemí budovy, do prostor, kde původně měla být restaurace. Z uvolněných prostor
coworkingového centra se ještě před koncem roku začaly budovat nové kanceláře, které budou
rovněž nabídnuty k pronájmu a měly by sloužit především pro zasídlení firem využívající služby
chystaného projektu technologické inkubace, resp. Mobility Innovation Hubu.
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ICUK poskytuje v rámci tvorby a rozvoje inovačního ekosystému regionu expertní činnost svým
členstvím a činností v řadě regionálních platforem (pracovních skupin), dále ve spolupráci se
subdodavateli či partnery provádí vlastní šetření a průzkumy, případně řeší průzkum jako
zakázku pro třetí strany např. z řad obcí, kraje. V rámci své expertní role poskytuje poradenství.

V rámci poradenské činnosti je ICUK jak konzultantem pro své vlastní programy a služby, tak
motorem propojování aktérů z řad podnikatelské a výzkumné sféry; poradenskou činnost ICUK
lze rozdělit na:
poradenství pro začínající podnikatele či lidi, kteří o podnikání uvažují, poradenství pro
zavedené firmy (případně výzkumné organizace)
poradenství pro města a obce
konzultace strategických projektů

•

podpořených subjektů /firem,
zájemců o podnikání, VO, …/ ve
službě poradenství

konzultací pro
podnikatele, zájemce
o podnikání, VO…

•

počet spolupracujících /
podpořených subjektů (obcí, měst)

počet konzultací pro
obce a města
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•
Jedná se o konzultace s partnery, výzkumnými organizacemi, podpůrnými institucemi,
firmami či jinými stakeholdery v zamýšlených či připravovaných projektech spolupráce či
rozvoje regionu.

počet strategických
konzultací

Za rok 2020 ICUK prostřednictvím svého analytika realizoval 6 větších analytických šetření,
především v rámci svých aktivit v projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém
kraji II (Smart Akcelerátor II).

•
•

•
•

•
•
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V rámci své expertní činnosti pro region se ICUK angažuje v iniciaci, vyhledávání a koordinaci
stakeholderů v rozvojových projektech pro modernizaci a inovativnost v regionu. Snaží se tím
přispívat k jeho vyšší konkurenceschopnosti, vytváření a podpoře nových příležitostí. Zároveň je
důležitým propojovatelem a iniciátorem partnerství.

V průběhu roku 2020 ICUK spolu s partnery nově podal celkem 16 rozvojových projektů do
národních či mezinárodních dotačních programů. Projekty pokrývají pět základních témat, která
spolu více či méně souvisejí: digitalizace, vzdělávání, proměna regionu, chytrá mobilita a
vodíková ekonomika. Z valné většiny projekty doplňují, rozvíjejí či pokračují v tématech
započatých již v roce 2019.

počet nově
podaných/realizovaných
strategických projektů

•
její využití v režimech řízení a kontroly, vývoj nových detekčních algoritmů používaných
při řízení a kontrole, generativní modely a adversariální robustnost pro bezpečí
autonomní mobility.
Aplikačně-výzkumný projekt, který doplňuje projekt U Smart Zone. Podán do 2. veřejné
soutěže programu TAČR Doprava 2020+.

•
Výzkumný projekt podaný do programu Horizon 2020, zaměřený na téma získávání,
zpracování a poskytování dat prostřednictvím propojených prvků dopravní
13

infrastruktury, umožňujících automatizovanou jízdu vozidel na úrovni SAE 4 na trase
dálnice Praha - Drážďany.

•
Výzkumný projekt estonského partnera pro využití fotovoltaických panelů na
automobilech podaný do programu Horizon 2020 EIC Accelerator - pilot - SME
Instrument Green deal, letter of intent.

•
ČVUT FD, (TAČR Doprava – 2. výzva), letter of intent.

•

ČVUT FD, (TAČR Doprava – 2. výzva), letter of intent.

•
Centrum dopravního výzkumu, (TAČR Doprava – 2. výzva), letter of intent.

•

CEDA Maps, a. s. (TAČR Doprava – 2. výzva), letter of intent.

•

CEDA Maps, a. s. (TAČR Doprava – 2. výzva), letter of intent.
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•

CEDA Maps, a. s. (TAČR Doprava – 2. výzva), letter of intent.

•

CEDA Maps, a. s. (TAČR Doprava – 2. výzva), letter of intent.

•
Projekt vybudování fungujícího obchodního modelu pro testování autonomního řízení
v rámci městské infrastruktury. V roce 2019 vzniklo konsorcium partnerů ve složení město
Ústí nad Labem, Ústecký kraj, ČVUT, spol. Valeo a ICUK. Úkol byl svěřen Stanislavu
Cingrošovi, jakožto manažerovi U Smart Zone, který spadá pod ICUK. V r. 2020 byla
vytvořena webová stránka k projektu: https://www.usmartzone.cz/

•
Pilotní projekt navazuje na úsilí, resp. je jakousi přípravnou fází projektu Mobility
Innovation Hubu v Ústí nad Labem (viz 2019). Cílem projektu je v regionu zmapovat,
vytipovat a podnítit vznik technologicky orientovaných startupů/spinoffů, kterým bude
možné nabídnout služby chystaného národního projektu Technologické inkubace a obhájit
tak na národní úrovni potřebu vzniku technologického inkubátoru/hubu v Ústeckém kraji.
Pilotní projekt zahájen na podzim 2020. Realizuje ICUK ve spolupráci s CzechInvestem za
podpory Ústeckého kraje.

•
Projekt ČVUT UCEEB, podáno do TAČR Prostředí pro život, letter of intent.
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•
se zaměřením na uhelné regiony a proces urychlení transformace těchto regionů směrem
od uhelných zdrojů energie k bezemisním
Projekt ICUK a partnerů podaný do TAČR Prostředí pro život.

•
ICUK v roce 2020 vytvořil nový vizuál a web projektu a od května 2020 se podílí na publikaci
otevřených dat a zpracovaných výstupů.
ICUK se v roce 2019 stal jedním z partnerů projektu Portabo. Jeho cílem je vytvořit
jednotnou digitální datovou platformu pro celé území Ústeckého kraje, kterou budou
využívat jak obce, města a kraj ke své činnosti, tak také 3. strany, které budou mít přístup k
otevřeným datovým sadám pro jejich další zhodnocení. Projekt řídí a koordinuje Ústecký
kraj.

•
ICUK v r. 2019 pro město Ústí nad Labem vypracoval projekt využití sítě 5G, který město
podalo do soutěže 5G pro 5 měst, vyhlášené Ministerstvem průmyslu a obchodu a
Ministerstvem pro místní rozvoj. Město Ústí nad Labem se stalo jedním z pěti měst, které
vyhrálo.
V roce 2020 byly ve verzi 4,5 G při slavnostním otevření nového sídla ICUK demonstrovány
možnosti 5G sítě.

•
V roce 2020 byl projekt, připravený již v roce 2019, nově přepracován a podán do 5.
veřejné soutěže programu TAČR Éta.
ICUK ve spolupráci s UJEP, ZŠ Neštěmická a dalšími partnery. Cílem projektu je ověřit
dopad použití humanoidního robota v rámci didaktického procesu na základní škole.
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•

Projekt spolupráce s polskou TORUNSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA
AKCYJNA na vytvoření efektivní podpory pro digitalizaci malých a středních podniků.
Podáno do programu Horizon 2020.

•

Cílem pilotního projektu je identifikovat potenciál vodíkových technologií v Ústeckém kraji
s přihlédnutím ke specifikům regionu. Výsledkem bude sada doporučení pro podporu a
stimulaci vodíkové ekonomiky na úrovni kraje, zejména ve vazbě na uhelné regiony.
Aplikačně-výzkumný projekt Centra výzkumu Řež byl podán do programu TAČR Prostředí
pro život.

•
Projekt vývojové společnosti Devinn, s. r. o. do programu TAČR Trend, letter of intent.
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Podpora začínajících podnikatelů a vzniku startupového ekosystému zahrnuje dva klíčové okruhy
činností:
4.A Podporu podnikavosti (preinkubaci), která slouží k povzbuzení a motivaci k podnikání a dále
k podchycení začínajících firem
4.B Podporu začínajících firem v inkubačních programech, které slouží ke vzdělávání,
mentoringu a rozvoji začínajících firem v životaschopné, konkurenceschopné a rychle rostoucí
firmy

ICUK v roce 2020 pokračoval v podpoře podnikavosti, popularizaci a motivaci k podnikání. Jde o
aktivity a akce zaměřené na studenty univerzity, vysokých a středních škol v regionu, ale také pro
veřejnost, začínající podnikatele. Smyslem je podchytit zájemce o podnikání a začínající
podnikatele, kterým je možné následně nabídnout další služby a programy ICUK.
V roce 2020 mohl ICUK navázat na aktivity zahájené v předešlých letech a dále je rozvíjet. Od
druhé čtvrtiny roku zasáhla do aktivit pandemie a karanténní opatření, což částečně omezilo
plánované výjezdy do regionálních coworkingových center v Ústeckém kraji, které ICUK úspěšně
rozběhl na podzim 2019.

Klíčové aktivity:

•
ICUK v r. 2020 pokračoval v aktivitě zaštiťování platformy coworkingových center
v Ústeckém kraji #Ústí Region Coworks. V prvním kvartále roku uspořádal opět sérii
vzdělávacích workshopů, které umístil právě do vybraných coworků:
11. 2. Cowork tour - Ovládněte sociální sítě (Teplice)
18. 2. Cowork tour - Jak začít podnikat a kde na to vzít (Most)
25. 2. Cowork tour - Chci svůj web (Kadaň)

Následně však další plánované regionální výjezdy v rámci Cowork Tour zhatila
pandemická situace v ČR. I z toho důvodu jsme pro podporu podnikavosti rozběhli
obdobné workshopy online:
26. 3. ICUK ON LINE – Lean canvas
21. 4. ICUK ON LINE - Jak najít a ověřit nápad na business a vyhnout se zombies
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28. 4. ICUK ON LINE - Jak začít podnikat a kde na to vzít?

•
Tradiční velká akce na podporu podnikání s předpokládanou návštěvností v řádu stovek
lidí byla v roce 2020 v důsledku pandemie koronaviru od počátku z opatrnosti
připravována v online podobě. Zaměřila se aktuálně k situaci na online marketing a vedle
praktických přednášek na toto téma nabídla online konzultace podnikatelských nápadů a
online párování pracovní nabídky a poptávky s názvem HR Rande (viz také část Akce).
Vyvrcholením online festivalu bylo rovněž vyhlášení nejlepšího startupu z našeho
inkubátoru, které tentokrát vybrala veřejnost na základě hodnocení videoprezentací.
Vítězem Startup Go Grill se stala firma Tezu, která vyvinula sociální síť pro maminky (viz i
dále).

•
Podpora a spolupořádání regionálního kola soutěže podnikatelských plánů/firem
studentů středních škol bylo v roce 2020 ovlivněno pandemií. Regionální kolo a jeho
hodnocení bylo posunuto na leden 2021 a proběhlo online. ICUK se jako každoročně
podílel propagační podporou, na skoutingu projektů z Ústeckého kraje, konzultací
podnikatelských plánů, a svou účastí v porotě.
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•
Pro nastartování začínajících podnikatelů slouží v ICUK ucelený mentorský a vzdělávací
program (inkubátor) Startup Go, s podprogramem pro gastronomii s názvem Foodies
Go. Trvá 4-6 měsíců a je ukončen veřejnými prezentacemi podnikatelů před odbornou
porotou a investory s názvem Startup Go Grill.
V roce 2020 byl kvůli pandemii a karanténním opatřením závěrečný večer
s prezentacemi nejprve v dubnu odložen, následně uspořádán online v rámci festivalu
startupů Festup, a sice až začátkem prosince.
V průběhu roku 2020 byl realizován a ukončen jeden běh inkubátoru započnuvší
(započítaný) už v roce 2019, odstartoval další běh, který se průběžně plnil už od jara,
avšak závěrečnými prezentacemi prozatím ukončen nebyl. Konzultace a workshopy
probíhaly zpočátku roku fyzicky, následně více v online prostředí.
V roce 2020 bylo do inkubačních programů přijato 11 podnikatelských
projektů/začínajících firem.

Počet firem v inkubátoru

•
Závěrečné veřejné prezentace začínajících firem (absolventů podnikatelského
inkubátoru StartUp Go) proběhly v roce 2020 pouze jednou, a sice online v rámci
festivalu startupů Festup. Ukončen jimi byl běh započatý již v roce 2019. Vítězem Startup
Go Grill se stala firma Tezu, která vyvinula sociální síť pro maminky (viz i dále).
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•

Absolvent zimního běhu 2018-19, který vyhrál závěrečné prezentace začínajících
podnikatelů Startup Go Grill s ICUK spolupracoval i v roce 2020. Byl posunut do dalších
akceleračních programů agentury CzechInvest, dostal se do jejich TOP10 nejlepších
startupů, a především získal investici přesahující 15 milionů korun českých. S experty
ICUK řeší vstup na německý trh.
Firma Vím o všem (aktuálně Stavario) vyvinula aplikaci, která přináší efektivní řízení
malých, středních, ale i velkých podniků, a specializuje se na oblast stavebnictví, kterému
pomáhá řešit problémy s docházkou, skladovou a majetkovou evidencí, expirací
dokumentů, revizí a faktur, exportem reportů, a dodává online stavební deník.

Inovační centrum Ústeckého kraje od druhé půle roku 2019 usiluje o umístění tzv. Mobility
Innovation Hubu (MIH) do Ústí nad Labem. Jde o technologický hub, který má podporovat
projekty chytré mobility a navázat na projekt spolupráce při testování autonomních systémů
mezi FD ČVUT (resp. dříve UJEP) se společností Valeo, chystaný testovací okruh U Smart Zone a
opřít se o subdodavatelskou síť pro automotive v regionu. Přesunem do nového sídla ICUK získal
i volné prostory pro provoz hubu a zasídlení firem. Projekt MIHu byl mezitím zahrnut do
chystané širší podpory technologické inkubace v rámci národní strategie Country For the Future,
v níž by mělo v celé ČR regionálně vzniknout 7 oborových inkubátorů/hubů.
ICUK ve spolupráci s regionálním zastoupením agentury CzechInvest řeší pro Ústecký kraj pilotní
projekt spočívající ve zmapování a vyhledání technologických startupů a komerčně uchopitelných
technologických výzkumných projektů v soukromém i výzkumném sektoru, ve vytvoření
metodiky a přípravě podmínek pro vznik takového hubu. Projekt s marketingovým názvem Ústí
For Tech započal na podzim roku 2020. Cílem je podobné projekty vytipovat, zkontaktovat, zjistit
prvotní potřeby, poskytnout počáteční know-how. Pilot by měl být ukončen ke konci dubna
2021.
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Projekt spolupráce se společností Valeo na vývoji autonomních systémů v roce 2020 převzala
Fakulta dopravní ČVUT v Děčíně, přičemž vyhodnocování dat z jízd autonomních aut probíhá
nadále v Ústí nad Labem.

V roce 2020 byl příjem žádostí do programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2020 posunut
z tradičního února na květen. ICUK jej opět podpořil propagačně, konzultací projektů a žádostí a
rovněž jejich hodnocením. Posun programu a předběžné podmínky prezentoval mimo jiné na
akci Jak nastartovat inovace ve firmách. Program v roce 2020 přispíval na spolupráci
s výzkumnou organizací částkou až 199 000 Kč a do 70 % způsobilých nákladů projektu.
V programu, který podporuje spolupráci regionálních firem a výzkumných organizací na
inovacích, uspělo 11 inovačních projektů a byla jim přidělena dotace v souhrnné výši 1,9 mil.
korun českých.

mil. Kč
Počet úspěšných
žadatelů

Celková dotace do
inovací

V roce 2020 ICUK na základě dobrých zkušeností pokračoval v rozvojovém programu pro již
zavedené (technologické) firmy z Ústeckého kraje s názvem ICUK Platinn, který pomocí inovací
akceleruje jejich rozvoj. Agendu programu si od odcházejícího manažera Petra Freimanna na
sklonku prvního kvartálu převzala nová posila týmu ICUK Pavel Kováč.
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Program má dvě fáze, v první jsou poradenské služby expertů zdarma, v druhé (pokročilejší) si
firmy služby spoluhradí 50 %.
Program čerpalo v roce 2020 pět firem, přičemž jedna z nich stihla zahájit a dále pokračovat i ve
2. fázi projektu.
1. fáze: Sociální Agentura, Dream Pro Ústí, Pemma Pro, Revital Solutions, Samohyb
2. fáze: Dream Pro Ústí

•
Pravidelně 1x měsíčně ICUK publikoval po celý rok 2020 nový newsletter Inovace – inspirace
– byznys v Ústeckém kraji.

•
Pro setkávání a vzájemnou inspiraci plánoval ICUK v roce 2020 pokračovat v novém formátu
pravidelných akcí s názvem Made In Ústí Region. Vybraná firma přímo ve svých prostorách
uvítá zástupce firem a sdílí úspěšný případ z oblasti obchodu, inovací produktu či procesu a
následně provede firmy po výrobním provozu. Na březen byla připravena akce Made In Ústí
Region v litoměřické firmě Hennlich, nicméně z důvodu vyhlášení pandemického stavu byla
akce odložena na neurčito a v roce 2020 už k jejímu uskutečnění nedošlo.

•
Jako náhradu za tento typ akcí připravil ICUK sérii online akcí – webinářů, které reagovaly na
aktuální pandemickou situaci a specializovali se na zvládnutí krizové situace. Akce pod
značkou ICUK ON LINE se zaměřily jak na začínající podnikatele (viz výše), tak na zavedené
malé a střední podniky (MSP). Pro MSP ICUK připravil následující vzdělávací akce:
16. 4. ICUK ON LINE Co dělat s obchodem, když se svět zastaví
23. 4. ICUK ON LINE Krizový management
12. 5. ICUK ON LINE Leadership v době krize

•
V souvislosti s pandemií se ICUK snažil reagovat i na aktuální potřeby, z průzkumu mezi
firmami vznikala potřeba přesunout jejich obchod online, proto ICUK mimořádně nasadil
workshop věnovaný tomuto tématu.

25

•

ICUK v závěru roku 2019 pomohl pro firmu TPC Industry z Vrbičan u Lovosic získat investora.
Investor koupil 75% podíl společnosti s obratem více než 60 mil. Kč! Transakce byla stvrzena
v lednu 2020.

V roce 2020 se akce zaměřené na vzdělávání pro zavedené firmy a výzkumné organizace
orientovaly na sdílení know-how a příkladů dobré praxe z oblasti inovací, transferu znalostí,
dotací a také nových trendů. Cílem je vedle vzdělávání propagace expertní role ICUK a také díky
přesnějšímu zacílení oslovit potenciální klienty služeb ICUK. Dalším smyslem je také propojení
aktérů, zejména firem a výzkumníků.
ICUK uspořádal v roce 2020 celkem 5 akcí na podporu spolupráce mezi zavedenými firmami,
které navštívilo 170 účastníků z celkem 95 různých subjektů (firem, institucí).

Výčet akcí:
Inovační firma Ústeckého kraje
Jak nastartovat inovace ve firmách
Made In Ústí Region (Hennlich – připraveno, zrušeno)
2x HR Rande (speed dating na propojení nabídky firem s poptávkou studentů)
ICUK ON LINE Co dělat s obchodem, když se svět zastaví
ICUK ON LINE Krizový management
ICUK ON LINE Leadership v době krize
WS Jak na e-shopy

•
ICUK společně s Ústeckým krajem a agenturou CzechInvest připravil a v září vyhlásil
soutěž Inovační firma Ústeckého kraje 2020. Hlásit do ní se mohly firmy ve dvou
kategoriích MSP a VP, které splňují podmínku inovace produktu, služby či technologie
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zrealizované v posledních třech letech. Do soutěže se přihlásilo 16 firem, výběr
nejlepších a vyhlášení proběhlo až v únoru 2021.
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Marketing ICUK stojí především na tzv. event marketingu, tj. na pořádání akcí pro cílové skupiny.
Má za cíl jednak upozornit na expertní služby a programy ICUK a zvyšovat povědomí o poměrně
mladé organizaci. A jednak vzdělávat a propojovat návštěvníky těchto akcí. Zároveň představuje
šikovný prostředek k přesnějšímu zacílení – návštěvníci akce (zájemci o téma) jsou potenciálními
zákazníky služeb a programů ICUK (inkubátor, Inovační vouchery, Platinn atp.).
Zároveň akce slouží k otevírání nových témat, trendů a osvětě, k tzv. podnikatelskému
objevování (průmysl 4.0, big data, smart city…). Z velké části tak marketing stojí na propagaci
těchto akcí a zvyšování jejich návštěvnosti. Vedle toho se marketing stará o klasickou propagaci
služeb a programů ICUK. Pro to využívá celé řady nástrojů (web, sociální sítě, e-mail marketing,
tištěnou outdoor reklamu i online inzerci a PR).

•
V roce 2020 zasáhla ČR pandemie koronaviru a s ní spojená karanténní opatření do značné míry
ovlivnila i marketing ICUK založený na potkávání aktérů na akcích. V průběhu března, dubna
došlo tedy k dílčí proměně strategie propagace a marketingu ICUK. Řada akcí se zpočátku rušila,
odkládala, část z nich přešla do online prostředí, pořádala se v menším formátu, což ovlivnilo
návštěvnost i počet pořádaných akcí. I z toho důvodu nedošlo k 100% naplnění indikátorů za rok
2020.

počet účastníků akcí

počet akcí pořádaných ICUK
(vč. online)
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Přehled akcí 2020 – dle termínu pořádání
Termín
09.01.2020
23.01.2020
28.01.2020
11.02.2020
13.02.2020
18.02.2020
20.02.2020
25.02.2020
27.02.2020
04.03.2020
26.03.2020
16.04.2020
21.04.2020
23.04.2020
28.04.2020
12.05.2020
17.06.2020
24.06.2020
25.06.2020
21.09.2020
01.12.2020
01.12.2020

Název
Inkubátor - Lean Canvas
Inkubátor - finanční plánování
Jak nastartovat inovace ve firmách 3
Cowork tour - Teplice - Ovládněte sociální sítě
Inkubátor - marketingová strategie
Cowork tour - Most - Jak začít podnikat a kde na to vzít
Inkubátor - obchodní strategie
Cowork tour - Kadaň - Chci svůj web
Inkubátor - sociální sítě
HR rande
ICUK ON LINE - Lean canvas
ICUK ON LINE - Co dělat s obchodem, když se svět zastaví
ICUK ON LINE - Jak najít a ověřit nápad na business a vyhnout se zombies
ICUK ON LINE - Krizový management
ICUK ON LINE - Jak začít podnikat a kde na to vzít?
ICUK ON LINE - Leadership v době krize
Inkubátor - Lean Canvas
Inkubátor - Zahájení, mentoring day, Lean Canvas
WS - Jak na e-shopy?
ICUK opening & prezentace nových technologií
Festup 2020
HR rande 2020

Vybrané novinky:

•
Do programu roku 2020 zásadně zasáhla koronavirová pandemie, ovlivnila především
podnikatelský sektor. Proto jsme velmi záhy uzpůsobili aktivity a provedli šetření mezi
firmami, jak je karanténa ovlivnila, jaké mají aktuálně potřeby. Šetření vyplnilo více než
80 firem a poskytlo tak cennou zpětnou vazbu pro další aktivity ICUK (online akce –
témata, speciální podstránka Firmy a koronavirus…).

•
Jako náhradu za osobní setkávání na akcích připravil ICUK sérii online akcí – webinářů,
které reagovaly na aktuální pandemickou situaci a specializovali se na zvládnutí krizové
situace. Témata vzešla z potřeb firem akcentovaných v průzkumu. Akce pod značkou ICUK
ON LINE se zaměřily jak na začínající podnikatele, tak na zavedené malé a střední podniky
(obé viz výše).
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•
U příležitosti vzniku memoranda o vodíku ICUK vytvořil na podzim 2019 brožurku stručně
shrnující základní benefity a fakta k vodíkové ekonomice v regionu. V roce 2020 jsme
brožuru doplnili o další fakta týkající se historie vodíku v Ústí nad Labem a také ji nechali
přeložit do angličtiny.

•
Vedle stávajícího newsletteru Neuron pro vaše podnikání a inovace jsme pokračovali
v roce 2020 i v nově zavedeném newsletteru pro malé a střední podniky s názvem Inovace
– inspirace – byznys v Ústeckém kraji. Oba vycházejí (až na výjimky) jednou za měsíc.
Neuron na téměř 1000 odběratelů, Inovace necelých 500 odběratelů.

•
K datové platformě Ústeckého kraje (otevřená data, koncepty smart city) vznikl již dříve
specializovaný web, v roce 2020 však prošel kompletní vizuální i architektonickou
proměnou a začal se plnit obsahem a především daty – https://portabo.cz/

•
K projektu Chytré zóny v Ústí nad Labem s názvem U Smart Zone byla v roce 2020
vytvořena vizuální identita (logo) a následně i webová prezentace https://www.usmartzone.cz/

•
S přesunem do nových prostor a vznikem nových služeb bylo potřeba též nové služby
promovat a zároveň lehce oddělit ekonomickou činnost ICUK. Vznikl tudíž nový web pro
prezentaci služeb pronájmu a coworkingu - https://space.icuk.cz/.

•
ICUK si zřídil profil na další sociální síti - Instagramu, a v průběhu roku na ní začal
pravidelně komunikovat.
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Vedle výše uvedeného je třeba vypíchnout několik větších oblastí práce marketingu ICUK, které
slouží k propagaci celého regionu Ústeckého kraje a přispívají ke zlepšení jeho image.
Většina z nich je úzce spojená s projektem „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém
kraji II“, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194 (Smart Akcelerátor 2), jehož spoluřešitelem se
ICUK stal v roce 2019. Projekt navazuje na ukončený projekt Smart Akcelerátor 1.
Zde přehled vybraných novinek za rok 2020.

•
Novou podobu dostal z kraje roku 2020 veletržní stánek pro prezentaci regionu a služeb
ICUK. Bohužel veletrhy byly loni zpravidla zrušeny, a tak nebyl na podobné akci využit.

•
Ještě v závěru roku 2019 ICUK inicioval setkání Marketingové skupiny (platforma pro
komunikaci a propagaci značky), která vydefinovala seznam akcí, které budou zahrnuté
pod značku Ústecký kraj #Nový start. Akce mají dělat dobré jméno Ústeckému kraji, tudíž
musí splňovat rovněž podmínky kvality, které pracovní skupina nadefinovala. V průběhu
roku 2020 následně vyvstala potřeba tento seznam aktualizovat i pro nové podmínky.
Seznam prošel v závěru roku podstatnou proměnou.

•
Pandemie a následný lockdown znamenal pro ekonomiku velký zásah, přehodnotili jsme
priority komunikační strategie a v rámci komunikace značky #Nový start vytvořili aktuální
podstránku, která obsahovala: praktické a užitečné informace (včetně odkazů na párování
nabídky a poptávky), finanční pomoc a dotační příležitosti, online vzdělávání (webináře),
aktuality a výhledy/inspirace/trendy. Fungovala jako rozcestník i platforma pro nový,
vlastní obsah.
https://icuk.cz/firmy-a-koronavirus/
Pro tvorbu obsahu byla důležitá vzájemná komunikace se stakeholdery, členy
marketingové platformy (Ústecký kraj, CzechInvest, Krajská hospodářská komora ÚK
(nebo obecně hospodářské komory? a UJEP).
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•
I v souvislosti s pandemií jsme se více zaměřili na firmy a projekty, které absolvovaly
některé z našich programů a ptali se jich na dopady pandemie i jejich úspěchy. Vznikla
série rozhovorů, které jsme přibližně 2x do měsíce publikovali na webových stránkách
ICUK a v našich newsletterech – viz https://icuk.cz/news/

+20 %

+74 %

počet sledujících
LinkedIn stránek ICUK

počet sledujících
FB stránek ICUK

+47 %

průměrný počet
návštěvníků stránek
ICUK / měsíc

Červená čísla ukazují změnu oproti roku 2019. Významný je posun na sociální síti LinkedIn,
který souvisel se snahou o posílení expertního image ICUK v r. 2020.
.
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