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Rok 2021 znamenal pro ICUK především celou řadu aktivit spojených s Plánem spravedlivé
transformace pro Ústecký kraj. ICUK se stal koordinátorem aktivit a příprav Plánu transformace
Ústeckého kraje, a iniciátorem komunikace jak se stakeholdery v regionu v rámci pracovních
skupin, tak komunikace s experty, firmami, studenty a částečně i širší veřejností při mapování
potřeb pro chystaná grantová schémata Operačního programu spravedlivé transformace. ICUK
byl také lídrem v komunikaci mezi regiony a na národní úrovni, i co se týče financí. Společné snahy
byly úspěšně zakončeny získáním alokace 15,8 mld. Kč pro Ústecký kraj v rámci OP ST.
Důležitou aktivitou, která s Plánem transformace souvisí a je klíčovou pro region, je projekt
Transformačního centra. ICUK zde úzce spolupracuje s Ústeckým krajem jako předkladatelem
projektu na přípravě pilíře 2: Podnikání a inovace.
Inovační centrum Ústeckého kraje se na podzim roku 2020 přesunulo do nového sídla na Velké
Hradební a pod jednu střechu shromáždilo i další instituce pro podporu podnikání, inovací a
výzkumu a vývoje (ag. CzechInvest, Agenturu pro podnikání a inovace, TAČR). Rok 2021 byl tedy
prvním, kdy v duchu konceptu one stop shop naplno nabízelo komplexní služby své i zmíněných
organizací v prostorách nazvaných ICUK Space Hradební.
Odstupem jednoho roku ukázalo se rozhodnutí jako dobrý krok – pomohlo zvýšit prestiž nejen
ICUK, ale i ostatních zasídlených organizací a přinést pro klienty komfort jednoho místa pro vícero
kompatibilních služeb. I pro samotné organizace nabídl nový prostor výhodu v podobě moderních
technologicky vybavených prostor pro pořádání akcí i setkání, které mohly využívat i komerční
subjekty. Podařilo se rovněž zaplnit další kanceláře nabízené do podnájmu pro zasídlení firem a
startupů. Nebýt pandemie covid-19 a omezených možností setkávání, i pronájmy prostor pro akce
by se daly označit za úspěšné, neboť si je pořadatelé oblíbili.
Poptávka po zasídlení firem na dobré adrese na ICUK Space Hradební nás vedla k rozhodnutí
prostory coworkingového centra ve 2. patře přebudovat na běžné kanceláře a prostory
coworkingu přesunout do přízemí. V září 2021 jsme tak mohli v přízemí budovy otevřít prostor
pro práci, setkávání i maloformátové akce s názvem ICUK Work Space, které koncept sdílených
kanceláří rozšiřuje o další aspekty. Pro podnikatele, freelancery, startupovou komunitu, ale i širší
veřejnost tak vznikly skvělé prostory pro setkávání a inspiraci.
Povedený projekt pro podnikatelskou komunitu vznikl také ve spolupráci s městem Varnsdorf,
kde jsme společnými silami rozběhli kurz podnikání, resp. preinkubační aktivity pro (nejen)
začínající podnikatele ve Šluknovském výběžku, který dlouhodobě trpí svou geografickou polohou
na okraji regionu. Odměnou byl enormní zájem o kurz, kdy jsme z kapacitní důvodů museli mezi
zájemci značně vybírat.
V roce 2021 jsme navzdory pandemii koronaviru uspořádali řadu vzdělávacích a propojovacích
akcí, pro které jsme využívali nového eventového sálu a prostorů Work Space. Vydařený byl
zejména festival startupů Festup, který se zapojením partnerů v ICUK Space Hradební doslova
rozsvítil celou budovu. Významným počinem marketingu byl rovněž nový formát videorozhovorů
s názvem ICUK podcast #Nový start, který jednou měsíčně přináší rozhovory se zajímavými
osobnostmi, aktivními lidmi z regionu.
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Plnění indikátorů 2021
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

1

Cílová hodnota

Plnění

v%

100
10
8
5

139
16
8
01

139 %
160 %
100 %
0%

200

226

113 %

15
120

13
47

86,7 %
39,2 %

200
5

129
4

64,5 %
80 %

30
1000

33
1288

110 %
128,8 %

Program v roce 2021 Ústeckým krajem nevyhlášen z rozpočtových důvodů.
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V průběhu roku 2021 se tým Inovačního centra Ústeckého kraje z kraje roku obměnil a postupně
stabilizoval.

Event manažer
V průběhu podzimu odešla event manažerka Tereza Karlíková na mateřskou a místo ní
nastoupila Gabriela Hauznerová, která se chopila agendy pořádání eventů.
Externí posily
Marketing v závěru roku posílila Tamara Klein, spolupráce se studenty a studentskými praxemi se
ujal Daniel Trnka.
Aktuální počty zaměstnanců

počet zaměstnanců (vč. DPP a
DPČ) v týmu ICUK ke konci 2021

počet zaměstnanců bez DPP
ke konci 2021

přepočteno plných úvazků

V průběhu roku 2021 se podařilo etablovat na sídle nazvaném ICUK Space Hradební koncept One
stop shop, tj. seskupit a plně rozběhnout příbuzné organizace a služby pro podporu podnikání a
inovací (ICUK, CzechInvest, Czechtrade, API a TAČR). Začátkem roku 2022 pak zasídlené
organizace doplnila ještě Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje.

Nové prostory Work Space
V první polovině roku 2021 se na základě zvýšené poptávky přebudovaly coworkingové prostory
v druhém patře na plnohodnotné kanceláře a prostory pro sdílenou práci se přesunuly do nově
pronajatých částí prostor v přízemí, ze kterých vznikl multifunkční prostor pro práci, akce a
setkávání nazvaný Work Space. Works Space funguje od října 21 jako bezplatné prostory pro
8

práci či schůzky pro širší veřejnost a jednak na bázi klubového členství pro pravidelné pracovní
využití. V prostoru vznikla scéna/prostor pro prezentace a menší formát akcí, k dispozici je
tiskárna a menší zasedací místnost. Work Space na bázi klubového členství (tj. na pravidelné
bázi) využívalo ke konci roku více než 50 subjektů.

Podcastové studio
Vzniklé prostory kanceláří ve druhém patře byly následně obsazeny nájemci z řad firem, ať už
absolventů inkubátoru, tak nově příchozích. Jednou z obsazených firem bylo vybudováno
audiovizuální nahrávací studio, které bylo využíváno pro nově vzniklý pořad ICUK - Podcast Nový
start, ale fungovalo i pro další partnery v budově či externí (např. Ústecký kraj).

Předmětem pronájmu, resp. podnájmu byly kanceláře v druhém patře, prostory eventového
sálu, „židle“ v coworku, zasedací místnosti a v závěru roku i prostory Work Space. Navzdory
tomu, že prakticky značná část roku byla ovlivněna pandemií covid-19, kanceláře se dařilo z větší
části naplnit (viz výše poptávka po rozšíření a přesun otevřených kanceláří do přízemí), situace
s komerčními pronájmy sálu pro pořádání akcí však pandemií zasažena byla zásadněji.
Pronájmy prostor pro akce a setkání
Na začátku roku 2021 se jednalo převážně o pronájmy a využití zasedacích místností. Od dubna
se začal více využívat také velký sál event space. Mezi stálé klienty se zařadil a pravidelně patří
Ústecký kraj, 22HLAV, UJEP. Na podzim se u nás uskutečnila velká odborná fóra: podnikatelské,
chemické, energetické. Prostory ale využily i instituce, které u nás sídlí jako Czechinvest nebo
TAČR. Zhruba 40 % akcí bylo řešeno hybridní formou.
Celkový zisk z komerčních pronájmů těchto prostor pro akce činil 382 746 Kč bez DPH, což je za
očekáváními. Velký vliv měla na tuto skutečnost pandemie a karanténní opatření, ale i s tím
související opatrnost (i nelehká ekonomická situace) pořadatelů.
Pronájmy kanceláří
Prostory kanceláří se průběhu roku 2021 navzdory situaci nenahrávající chodu firem dařilo
obsadit. Přes jisté fluktuace v obsazenosti během roku bylo ke konci prosince 2021 obsazeno 10
z 11 podnajímaných kanceláří. Příjem za celý rok činil 1 028 116 korun bez DPH.
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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)
konzultace strategických projektů

●

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

konzultací pro
podnikatele, zájemce
o podnikání, VO…

●
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
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V roce 2021 ICUK prostřednictvím svého analytika realizoval 5 větších analytických šetření,
především v rámci svých aktivit v projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji
II (Smart Akcelerátor II).
●

Mapování a komparace VaV aktivit podnikatelských subjektů mezi kraji ČR: Vyhodnocení
na základě dotazníkového šetření inovačních kapacit firem v krajích ČR /INKA II.

●

Mapování vývoje inovačního prostředí Ústeckého kraje v letech 2014-2019: sledování
realizace krajské přílohy RIS3, plnění indikátorů

●

Komparace vývoje těžebních regionů v České republice s vybranými regiony v Evropské
unii

●

Vyhodnocení dopadu programu Inovační vouchery Ústeckého kraje pro rozvoj firem a
inovačního ekosystému

●

Mapování VaV projektů z Ústeckého kraje: Vyhodnocení řešených VaV projektů v
Ústeckém kraji v letech 2015–2020

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
ICUK důležitým propojovatelem a iniciátorem partnerství. V průběhu roku 2021 se ICUK spolu
s partnery podílel na přípravě a realizaci rozvojových projektů, reflektujících základní priority RIS3
strategie Ústeckého kraje. Některé projekty navazují na aktivity započaté v předchozích letech,
pokračujeme ve snaze o zapojení do mezinárodních projektových konsorcií.

počet nově podaných a
pokračujících strategických
projektů v roce 2021
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●
V květnu 2021 byla zahájena realizace projektu DIGIT-ME. Dvanáctiměsíční projekt, vedený
Toruňskou agenturou pro regionální rozvoj (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.),
se ve své první fázi zaměřil na mapování stávajících nástrojů podpory digitalizace malých a
středních podniků. V rámci projektu proběhla setkání projektových partnerů společně se
zástupci podniků a inovačních agentur z Polska, Finska a České republiky za účelem
identifikace hlavních bariér digitalizace a návrhu nových podpůrných opatření, která by měla
proces digitalizace usnadnit. Partnery projektu jsou ICUK a Centrum technologie strojů Turku
(Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj). Projekt byl podpořen v rámci programu Evropské unie
Horizon 2020.

●
ICUK, ve spolupráci s Univerzitou v Miškolci - Centrem transferu technologií (Miskolci
Egyetem, Technológia és Tudástranszfer Igazgatóság), Inovačným partnerským centrem
Prešov a Krkonošskou agenturou regionálního rozvoje (Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.), připravil mezinárodní projekt zaměřený na podporu rozvoje malých a
středních podniků prostřednictvím vytvoření B2B sítě pro zahájení činnosti mezinárodních
konsorcií, za účelem spolupráce v oblasti přenosu technologií a znalostí s cílem posílit
odolnost, adaptabilitu a konkurenceschopnost pomocí klíčových technologií (AI, robotika a
automatizace, IoT atd.). Projektová žádost o grant byla schválena v rámci International
Visegrad Fund.

●
V rámci 2. výzvy BOWI Network pro rozvíjející se centra pro digitální inovace, tzv. DIH, ICUK
usiloval o podporu pro rozvíjející se službu na podporu digitální transformace malých a
středních podniků ICUK DIH. V rámci příprav projektu se podařilo uzavřít 13 memorand o
spolupráci s nositeli znalostí ze soukromé sféry a 3 součástmi 2 vysokých škol. Podporu se
nepodařilo získat, nicméně zpětná vazba z hodnocení ukázala směry, na které se při rozvoji
služby v nejbližší budoucnosti zaměřit.

●
V roli partnera se ICUK zapojil do příprav mezinárodního projektu NetworkLab. Smyslem
projektu je zlepšit celkovou efektivitu při podpoře inovací v rámci 4 zapojených regionů, v
návaznosti na malé a střední podniky, vč. startupů. Realizace projektu je plánována v druhé
polovině roku 2022, podmínkou realizace však zůstává získání podpory z programu Horizon
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Europe, do kterého byl projekt zpracován pod vedením polského lead partnera, kterým je
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

●
V roli partnera se ICUK zapojil do příprav mezinárodního projektu SeEDScomp. Projekt se
zaměřuje na téma nových obchodních modelů pro výrobní podniky, zejména od produktu ke
službě (tzv. servitizace), s využitím digitálních technologií. Realizace projektu je plánována od
ledna 2023, podmínkou realizace však zůstává získání podpory z programu INTERREG Central
Europe, do kterého je projekt připravován pod vedením německého lead partnera, kterým je
Univerzita v Pasově - Institut Centouris.

●
Hlavním cílem projektu bylo vyvinout Metodiku Chytrého venkova pro rozvoj venkovských
oblastí. Na základě zhodnocení potřeb venkova byl vyvinut koncept Chytrého venkova,
následně metodika Chytrého venkova, včetně příkladů chytrých řešení a specifikace role
inovačního brokera, který by měl koncepčně napomáhat rozvoji místních akčních skupin a
obcí. Metodika napomáhá transferu Smart opatření a řešení do rozvoje venkova, aby si udržel
atraktivitu pro bydlení a přispěl ke snížení odlivu obyvatel do městských regionů. Podpořeno
z programu TAČR ÉTA.

●
V roli jednoho z aplikačních garantů se ICUK podílel na realizaci projektu Centra dopravního
výzkumu v. v. i. Pavamtio. Projekt byl zaměřen na téma zavádění autonomních vozidel do
měst. Výstupem projektu je metodika doporučení pro města, regiony a státní správu při
adaptaci na rozvoj technologií a služeb autonomní mobility. Více o projektu viz pavamtio.cz.

●
ICUK se podílel na tvorbě analýzy absorpční kapacity území pro technologickou inkubaci v
Ústeckém kraji. Cílem analýzy bylo zmapovat, vytipovat a podnítit vznik technologicky
orientovaných startupů/spinoffů v regionu, kterým bude možné nabídnout služby
chystaného národního projektu Technologické inkubace a obhájit tak na národní úrovni
potřebu vzniku technologického inkubátoru/hubu v Ústeckém kraji. Projekt byl realizován ve
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spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, za podpory Ústeckého
kraje.

●
Cílem projektu je, mimo jiné, poskytovat prostřednictvím digitální datové platformy otevřená
data obyvatelům, veřejnému, ale i soukromému sektoru za účelem informovanosti, ale také
využití dat pro tvorbu nových nebo inovaci stávajících produktů či služeb. Projekt řídí a
koordinuje Ústecký kraj. ICUK se aktivně podílí na šíření povědomí o tomto projektu. Více o
projektu viz portabo.cz.

●
Projekt vybudování otevřeného prostředí pro vývoj a testování autonomních dopravních
prostředků v reálném prostředí města Ústí nad Labem pokračoval i v roce 2021. V rámci
projektových aktivit bylo definováno několik případů užití, na které by bylo vhodné se
zaměřit. Konkrétně vytvoření digitálního modelu fyzické infrastruktury pro umožnění
prvotního testování komponent ve virtuálním prostředí nebo nasazení autonomních
platforem pro logistiku materiálu, zboží či osob. Významnými partnery pro ICUK jsou pro
realizaci tohoto projektu Fakulta dopravní ČVUT, technologické firmy Valeo Autoklimatizace
k.s., Aurel CZ s.r.o., CEDA Maps a.s. a další, v neposlední řadě Statutární město Ústí nad Labem
a Ústecký kraj.

●
ICUK prostřednictvím svých partnerů zajistil pro Statutární město Ústí nad Labem 10
projektových fiší s popisem případů užití 5G sítí v návaznosti na téma chytré mobility.
Finanční náklady projektových záměrů byly vyčísleny na 251 mil. Kč.

●
Jde o neformální platformu doplňující oficiální grémia. Zároveň slouží i jako referenční místo
v rámci RSCN. Díky svým principům: dobrovolnost, quadruple helix (veřejný sektor; firmy; VŠ
a výzkum; poskytovatelé péče a NNO) a co-creation vytváŕí vhodné prostředí pro identifikaci
a priorizaci vhodných výzev a společných aktivit, odstraňuje formálnost, ale i obchodní tlak.
Vzhledem k charakteru svých agend byly aktéři vytížení bojem s pandemii, platforma se
fyzicky v roce 2021 nesešla. Agendy (e-health datová platforma; mobilní aplikace; vznik labu),
které byly definovány jako prioritní pro spolupráci, ty i nadále pokračovaly s různou mírou
pokroku. Ve spolupráci s UJEP, TeskaLabs a Direct People se rozvíjí online katalog mobilních
aplikací (www.aplas.cz), byla prodloužena spolupráce UJEP s MSD a zasmluvněn vznik tzv.
Open Labu (od roku 2022).
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●
Koncem roku, díky činnosti Digital Health Platformy a propojení na mezinárodní sítě, ICUK
podal společně s katalánskou univerzitou Rovira I Virgili University projekt na twinning k cocreation platformě. Projekt umožní v rámci studijních cest připravit plán pro adopci již
ověřeného digitálního nástroje SoCaTel (https://www.socatel.eu/), který umožní realizovat
co-creation proces při hledání inovací i v čase pandemických (nebo jiných) fyzických omezení.
Aplikuje metody design thinking a quadruple helix. Twinning bude financovaný v rámci
projektu H2020 in-4-aha. Realizovat se bude do června 2022.

●
Pokračující projekt ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Financovaný z
programu TAČR.

●
Projekt poskytující služby Enterprise Europe Network pod koordinací Technologického centra
AV ČR. ICUK je v roli přidruženého partnera. Projekt uspěl ve výběrovém řízení v evropském
programu Single Market Programme a postoupil do fáze přípravy grantové smlouvy pro
období leden 2022 – červen 2025.

●
Projekt se zaměřuje na tvorbu strategických plánů rozvoje podnikání pro znovuotevření více
než 20 průmyslových areálů v Evropě, které byly nedávno uzavřeny nebo budou uzavřeny v
příštích měsících, se zohledněním výzev zelené a digitální transformace průmyslových
odvětví. Ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic Czechinvest byla
vytipována lokalita v Ústeckém kraji a doporučena pro začlenění do projektu. Projekt byl
předložen do programu Horizon Europe. Koordinace příprav projektové žádosti probíhala
pod vedením VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.

ICUK podpořil stanoviskem 6 projektových žádostí ČVUT a partnerů, předložených do
programu TAČR Doprava 2020+. Jednalo se o projekty:
-

Uplatnění elektromobility pro rozvoj a udržitelnou mobilitu v zastavěném území;
Detekce únavy a analýzy chování řidičů ve specifických podmínkách;
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-

Transformace lokálních nádraží na mobility HUBy pro podporu udržitelné dopravy v
regionech;
Výzkum informačního modelování ve veřejném prostoru se zaměřením na
infrastrukturu;
Hodnocení vybraných efektů pro socioekonomické posouzení dopravních technologií
a staveb;
Využití ITS technologií pro zajištění plynulosti dopravy při excesech.

●
Pokračuje realizace mezinárodního projektu D-Care (2020-2022) financovaného ze zdrojů
Interreg Danube (partner UJEP a Dobrovolnické centrum, z.s., v roli asociovaných partnerů
město Lovosice a Tisá a MAS Brdy-Vltava). Díky soutěži inovačních nápadů (Innovation
contest), která byla vyhlášena na konci roku 2021, umožní v roce 2022 najít a otestovat
vhodné pilotní řešení pro digitalizaci sociálních služeb a to v kontextu stárnutí. Dá také
doporučení pro tvorbu strategií, politik a dalších nástrojů směřujících k implementaci tzv.
chytré péče (Smart Care). ICUK se podílí v roli regionální aktéra propojícího na startupovou
scénu, podepsal nová partnerství. V souvislosti se vznikem tzv. Smart Care Labu bude po
skončení projektu usilovat o jeho začlenění pod činnost Digital Health hubu. V rámci aktivit
dochází ke sdílení dobré praxe, vznikají nové náměty projekty a na spolupráci (např. Digitální
asistenti a vzdělávání seniorů - Moudrá sovička a UJEP; příprava modernizace budov spolupráce Charity Litoměřice a ČVUT; Silver Deal - projekt v přípravě).

●
V roce 2021 byla prodloužena prohloubena spolupráce UJEP s firmou MSD. V minulosti došlo
k zahájení dílčího projektu vzdělávání zdravotních sester ve VR. Tato obnovená spolupráce
povede k realizace konceptu tzv. open labu, kterého činnost firma finančně podpoří. Ten
bude sloužit jako experimentální laboratoř pro řešení prakticky orientovaných inovačních
zadání, které budou řešit studenti různých fakult v multioborových týmech pod vedením
zkušených externích expertů, ale i z UJEP. Díky finanční podpoře se tak na UJEP dostanou
experti, kteří by byli hůře dosažitelní. Tematicky bude lab zaměřen na oblast zdraví a wellbeingu. V budoucnu se předpokládá zapojení i dalších firem. Tato spolupráce je výstupem
činnosti Digital Health Hubu koordinovaném ICUK.

•
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V první půli roku 2021 se ICUK stal koordinátorem aktivit a příprav Plánu transformace
Ústeckého kraje. To zahrnovalo komunikaci jak se stakeholdery v regionu v rámci pracovních
skupin, tak komunikaci s příslušnými ministerstvy a experty. Výstupem bylo:
• vyjednávání podmínek a rozpracování definovaných oblastí PTÚK, úzká spolupráce
s ÚK (odd. Uhelné regiony, RSK, připomínkování PTÚK ze strany relevantních odborů
ÚK);
• návrh metodiky hodnocení strategických projektů včetně hodnocení (pool
expertů/hodnotitelů);
• účast ICUK v rámci národní Transformační platformy.
PTÚK bylo nutné opřít o již existující a schválené strategie ÚK s cílem promítnout tzv. oblasti
zájmu včetně specifických cílů do dokumentu Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT)
připravovaného ze strany MMR. PTÚK obsahuje základní informace o vybraných problémových
oblastech Ústeckého kraje a v návaznosti na to informace o cílech a plánovaných intervencích
financovaných z FST, prostřednictvím kterých by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto
oblastech. Zároveň obsahuje základní informace o podporovaných aktivitách, možných
příjemcích podpory, principech pro výběr projektů atd.
ICUK byl lídrem v komunikaci mezi regiony a na národní úrovni. Společné snahy byly úspěšně
zakončeny získáním alokace 15,8 mld. Kč pro Ústecký kraj v rámci OP ST.
Viz dále v kapitole Marketing – workshopy, průzkum…

•
ICUK úzce spolupracuje s investorem a předkladatelem projektu TCÚK Ústeckým krajem na
přípravě projektu, konkrétně Piliře 2: Podnikání a inovace. ICUK je součástí přípravného týmu.
Projekt navazuje na aktivity z předešlých let, kdy ICUK usiloval o realizaci projektu
Technologické centrum ÚK se všemi jeho příležitostmi pro nastartování podpory rozvoje
podnikání, začínajících i existujících high-tech firem, včetně služby zasidlování v rámci
podnikatelské komunity a infrastruktury se spádovou oblastí pro Ústí nad Labem. Součástí
přípravy projektu bylo navržení logického rámce v létě 2021 včetně provázání s programy
podpory (tzv. Zastřešující projekt ÚK pro OPST např. návrh programů Digitální vouchery, Startup vouchery, Kreativní vouchery, Klimatické vouchery atp.). Dalším cílem spolupráce je také
jednání s partnery v rámci regionu například s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s
cílem rozvinout potenciál technologické spolupráce se soukromým a veřejným sektorem
(prototypovací centrum, centrum robotiky atp.).

•

Téma rozvoje Kulturního a kreativního odvětví (KKO) rezonovalo na ICUK a v regionu také v
roce 2021. Vznikl plán na transformaci regionu, který obsahuje také příležitosti pro zapojení
kreativců do přeměny uhelného Severozápadu. Byl sestaven odborný tým, v rámci kterého se
potkává Ústecký kraj, agentura CzechInvest, ICUK a Veřejný sál Hraničář. Byla připravena půda
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pro spolupráci s Karlovarským krajem v oblasti spolupráce při rozvoji Krušných hor (tradiční
řemesla, podnikání) a pro nástup koordinátora KKO pro Ústecký kraj. Od září 2021 také probíhá
mapování aktérů (OSVČ, NNO) jako prvotní hloubková sonda a příprava na velké mapování a
tvorbu strategií KKO ve všech regionech ČR z Národního plánu obnovy (2022). Probíhala
setkání aktérů v rámci Platformy KKO Ústeckého kraje, probíhala podpora přípravy projektů
(absorpční kapacita) a nástrojů včetně návrhu programu Kreativní vouchery pro obce, NNO a
firmy. Aktivity probíhají ve spolupráci s Oddělením KKO Ministerstva kultury ČR a platformou
Kreativní Česko. Pro komunikaci aktérů a popularizaci KKO vznikl web kreativni.uk.
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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 2021 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 2021 mohl ICUK navázat na aktivity zahájené v předešlých letech a dále je rozvíjet, byť po
část roku zasáhla do aktivit pandemie a karanténní opatření, což částečně omezilo plánované
výjezdy do regionálních coworkingových center v Ústeckém kraji, které ICUK úspěšně rozběhl už v
roce 2019.
Pro rozšíření působení činnosti ICUK v celém regionu jsme na podzim roku 2021 rozvinuli
spolupráci s městem Varnsdorf na rozběhnutí vzdělávacího programu pro podporu podnikavosti a
začínající podnikatele ve Šluknovském výběžku – viz Success stories níže.

Klíčové aktivity:

•

Plánované regionální výjezdy v rámci platformy #Ústí region Coworks ovlivnila zejména na jaře
pandemická situace v ČR. Z toho důvodu proběhly workshop v regionech jen v omezené míře, a to
jen na podzim.
16. 9. Začínáte podnikat? No stress! – ICUK Work space, Ústí n. L.
23. 9. Brána do online světa? Sociální sítě a influenceři! – v Bridge 714, Most
3. 11. Jak přehledně naplánovat svůj business na 1 stránku – Cwrk JZD v Roudnici
nad Labem
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Podporu podnikavosti tak suplovaly tyto online webináře:
25. 2. Lehké začátky podnikání (v rámci Podnikání v regionu)
23. 3. Jak zakládat akademické spinoffy
6. 4. Jak se ukázat online? (v rámci Digitálního marketingu)

•
Festival startupů Festup proběhl v roce 2021 po roce s fyzickou účastí veřejnosti, tentokrát
přímo v prostorách sídla ICUK. Opět obsahoval motivační přednášky/prezentace úspěšných
podnikatelských osobností z regionu (i mimo něj) na téma jejich podnikatelského příběhu,
dva specializované workshopy pro začínající podnikatele, ale i studenty uvažující pro
podnikání (témata: sociální sítě pro podnikání, influencer marketing), expertní konzultace
business plánů a speed dating pro spárování pracovní nabídky a poptávky s názvem HR
Rande. V prostorách se našel prostor i pro soutěže v mindballu a prezentace regionálních
food startupů na stánku.
V průběhu Festupu fungovalo rovněž improvizované podcast studio, v rámci něhož se
pořizovaly rozhovory s hosty a i účastníky festivalu – v sestřihané verzi vznikl specializovaný
díl podcastu #Nový start (viz dále).

•
Podpora a spolupořádání regionálního kola soutěže podnikatelských plánů/firem studentů
středních škol bylo v roce 2021 ovlivněno pandemií. Navzdory propagaci pořadatele i
propagační podpoře ICUK se do soutěže nepřihlásilo dostatek soutěžících školních týmů
z regionu, proto byli soutěžící přiřazení k jinému regionálnímu kolu a v Ústí nad Labem se
tentokrát nekonalo.
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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.
Přihlašování bylo v roce 2021 víceméně průběžné, samotný program trvá pak 6-9 měsíců a je
ukončen veřejnými prezentacemi podnikatelů před odbornou porotou a investory s názvem
Startup Go Grill.
V roce 2021 byl nejprve v březnu zakončen běh programu z roku 2020. Závěrečné prezentace
nebyly realizovány, v rámci podcastu #Nový start byl pouze natočen speciální skupinový
rozhovor s vybranými absolventy.
Nový běh podnikatelského inkubátoru Startup Go započal proto až v srpnu, v průběhu třetího
kvartálu byly do něj přijaty vybrané slibné projekty ještě dodatečně. Celkem se běhu
podnikatelského inkubátoru účastnilo 19 projektů, nicméně pouze 13 projektů celý inkubátor
nakonec absolvovalo. Přes poměrně velký odpad projektů v tomto roce, lze loňské absolventy
považovat za nadstandardně kvalitní.

Počet absolventů inkubátoru,
kteří program dokončili

Počet projektů přijatých
do inkubátoru

•
Závěrečné prezentace ročníku 2021 byly (i z důvodu posunu celého programu kvůli pandemii
covid-19) přesunuty na začátek dubna 2022. Absolventy programu však počítáme do roku
2021.
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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.
ICUK ve spolupráci s regionálním zastoupením agentury CzechInvest započal na podzim 2020 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. Pilot by dokončen
ke konci dubna 2021, výstupem bylo zmapování prostředí technologických startupů v ÚK včetně
vytištěné publikace, vytvořená metodika a webová stránka s informacemi o projektu s názvem
Ústí 4 Tech.

•

Pro rozšíření působení činnosti ICUK v celém regionu jsme na podzim roku 2021 rozvinuli
spolupráci s městem Varnsdorf na vzdělávacím programu pro podporu podnikavosti a začínající
podnikatele ve Šluknovském výběžku. Do pořádání kurzu podnikavosti se kromě ICUK a města
Varnsdorf zapojila taky Místní akční skupina Český sever a platforma Podnikni to! Kurz probíhá ve
3 fázích. První přípravná fáze začala v září 2021 a z více než 40 zájemců bylo vybráno 26
podnikatelů. Druhou fázi tvořilo 5 workshopů pod vedením lektora, místního podnikatele
s dlouholetou praxí, který všechny workshopy vedl dle pravidla: minimum teorie, maximum praxe.
Třetí fáze ve znamení setkání s výměnou know-how byla ukončena v lednu 2022.
Kurz i samotnou spolupráci lze hodnotit jako výjimečně úspěšné, jednak podle enormního zájmu
účastníků, jednak i z reakcí absolventů. Příznačným bonusem je, že vítězové obou kategorií
soutěže Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2021 jsou právě ze Šluknovského výběžku.
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V roce 2021 nebyl vyhlášen příjem žádostí do programu Inovační vouchery Ústeckého kraje.
Probíhalo však vyúčtování většiny žádostí o proplacení vč. závěrečných zpráv a finančního
vypořádání dotace Inovační vouchery Ústeckého kraje z poslední vyhlášené výzvy. Jedna firma
ještě požádala o prodloužení realizace žádosti o dotaci a prodloužení podání žádosti o proplacení
z důvodů situace s COVID-19. Této žádosti RÚK vyhověla a termín realizace byl posunut do r. 2022.
ICUK dále podporoval při konzultacích ve firmách inovační potenciál firem, byly konzultovány
jednotlivé záměry firem, přičemž byl zjištěn zájem ze strany firem do budoucna o tento dotační
program ÚK. Především administrativní nenáročnost pro zpracování, podpora 70 % způsobilých
nákladů projektu s částkou podpory až 199 000 Kč považovaly firmy za optimální.
V programu, který podporuje spolupráci regionálních firem a výzkumných organizací na
inovacích, byl ve firmách zaznamenán zájem o další vyhlášení výzev pro další roky.

V roce 2021 ICUK na základě pozitivních zkušeností pokračoval v rozvojovém programu pro již
zavedené malé a střední firmy z Ústeckého kraje s názvem ICUK Platinn, který pomocí inovací
akceleruje jejich rozvoj.
Program má dvě fáze, v první jsou poradenské služby expertů zdarma, v druhé (pokročilejší) si
firmy služby spoluhradí 50 %.
Do první fáze programu se v roce 2021 zapojilo pět podnikatelských subjektů, resp. proběhlo šest
konzultačních aktivit:
1. fáze: Edhance s.r.o. (2 mentoři), Gitano cosmetics a.s., Jumbox s.r.o., Revital solutions s.r.o.,
Shirt Industries s.r.o.
Druhá fáze programu Ynovate byla zahájena a probíhala u tří podnikatelských subjektů:
2. fáze: Dream Pro Ústí s.r.o., VirginGrip s.r.o., Samohyb, s. r. o.
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Program Platinn byl v průběhu roku rebrandován a na jeho podkladě a předchozí spolupráce
inovačních center napříč republikou vznikl značka Ynovate, sdružující síť osmi profesionálních
inovačních center pod novým názvem. ICUK se stal součástí této nové sítě. Nacházením synergií,
přímou spoluprací s podnikateli i sdílením kontaktů síť inovačních center podporuje vznik a rozvoj
inovativního, ambiciózního a udržitelného podnikání. Pomocí dlouhodobých partnerství s
podnikateli i experty z širokého spektra oborů síť Ynovate podporuje také rozvoj regionálních
inovačních ekosystémů. Díky propojení krajských inovačních center se využívá synergie mezi
těmito ekosystémy. Kultivuje se tak podnikatelské prostředí napříč Českou republikou a zvyšuje se
její konkurenceschopnost.

•

Společnost Virgin Grip absolvovala 1. fázi programu Platinn již v roce 2019, po jejím
absolvování se firmě dařilo pronikat na zahraniční trhy, rostla tržbami i počtem zaměstnanců.
Typicky však byla jakožto dodavatel chytů pro lezecké stěny zasažena jako subdodavatel
uzavírkou provozů v důsledku globální pandemie covid-19. I díky konzultacím s ICUK začala
vyvíjet nový produkt (dětské lezecké stěny), diverzifikovala portfolio a začala znovu růst.
Následně pro rozvoj nových trhů využila druhou fázi programu Platinn/Ynovate a nyní lze
konstatovat, že se jí daří na nové trhu růst, a to i globálně.

Společnost Edhance vyvíjí digitální produkt pro vzdělávání na základních školách a čerpá
služby programu Platin/Ynovate. Ve spolupráci s ICUK realizovala průzkum na vybraných
školách s cílem zmapovat online nástroje pro výuku v době pandemie, které využila pro další
rozvoj svého produktu i podnikání.

V roce 2021 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 2021 celkem 8 akcí na podporu spolupráce mezi zavedenými firmami či
výzkumnými partnery, které navštívilo 389 účastníků.
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Výčet akcí:
2. 2.

Vyhlášení Inovační firmy Ústeckého kraje a Jak nastartovat inovace ve firmách
(online)

2. 3.

Patentovat a chránit (webinář na téma duševní ochrany vlastnictví, online)

13. 4. Výzkumné organizace a univerzity jako zdroj inovací pro firmy (online)
12. 5. Made In Ústí Region: Pardam Nano4fibers (online)
8. 6.

Jak nastartovat digitalizaci ve firmách (online)

21. 9. Ústecký kraj: #JeToNano (konference, prezentace nano technologií)
19. 10. HR Rande (párování pracovní nabídky a poptávky), v rámci Festup
30. 11. Jak mít úspěšný tým ve firmě (o metodě OKR, řízení firmy)

•
Pro setkávání a vzájemnou inspiraci plánoval ICUK v roce 2021 pokračovat ve 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 květen byla připravena akce Made In Ústí
Region v roudnické firmě Pardam Nano4Fibers, nicméně z důvodu omezení setkávání v době
pandemického stavu byla akce přesunuta do online a prohlídka po provozu byla předtočena
ve formě videa.

•
Ocenění Inovační firmy Ústeckého kraje za rok 2020 proběhlo začátkem února roku 21.
Z důvodu omezené možnosti setkávání byla akce připravena pouze online s fyzickou
přítomností oceněných a byla spojena s online akcí Jak nastartovat inovace ve firmě. Vítězem
kategorie MSP se stala společnost Pardam Nano4Fibers, v kategorii velkých podniků vyhrála
firma ZKL Klášterec nad Ohří.
ICUK ve spolupráci s Ústeckým krajem a partnery připravil a v září vyhlásil další ročník soutěže
Inovační firma Ústeckého kraje 2021. Hlásit do ní se mohly firmy ve dvou kategoriích MSP a
startupy. Do soutěže se přihlásilo 19 firem, výběr nejlepších a jejich ocenění proběhlo v únoru
2022.
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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 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.). Akce dále 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.
Druhým pilířem marketingu ICUK je tzv. content marketing, tj. produkce obsahu, typicky článků
a rozhovorů s úspěšnými firmami, newsletterů, videí či dat.
Pro propagaci eventů a obsahu jakožto zprostředkované nabídky služeb využívá ICUK zejm.
nástrojů tzv. online marketingu (propagace na soc. sítích, bannerové kampaně, PPC, e-mailing).

•
I v roce 2021 zasáhla ČR pandemie koronaviru a s ní spojená karanténní opatření do značné míry
ovlivnila i potkávání aktérů na akcích. Zejména v první půli roku se teda řada akcí uspořádala
online, od závěrečných prezentací startupů našeho inkubátoru Startup Go Grill (ukončení běhu
z 2020) jsme ustoupili úplně. Do celkového počtu akcí se započítávají i workshopy realizované
v rámci programu pro začínající podnikatele Startup Go.

počet účastníků akcí

počet akcí pořádaných ICUK
(vč. online)

Rozlišení akcí dle cílových skupin / služeb

akce určené pro zavedené firmy (podpora inovativnosti)
akce určené pro začínající firmy a podporu podnikavosti (preinkubace)
akce spojené s přípravu PTÚK a OPST
akce pro samosprávu, municipality
workshopy pro účastníky programu Startup Go
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Přehled akcí 2021 – dle termínu pořádání a cílové skupiny
Termín

Název

26.1.2021

"Mentoring day" (inkubátor)

2.2.2021

Jak nastartovat inovace ve firmách & Vyhlášení IF 2020

18.2.2021

Marketingová strategie (inkubátor)

25.2.2021

Lehké začátky podnikání (v rámci Podnikání v regionu)

25.2.2021

Vyzkoušejte si prodat svůj nápad (inkubátor)

2.3.2021

Patentovat a chránit

10.3.2021
11.3.2021

Představení dotačního programu na podporu mladých vědeckých
pracovníků ÚK
Jak podnikat v regionu, který máte rádi (v rámci Podnikání v regionu)

23.3.2021

Jak zakládat akademické spinoffy

6.4.2021

Jak se ukázat online? (v rámci Digitálního marketingu)

9.4.2021

Region v transformaci

13.4.2021

Výzkumné organizace a univerzity jako zdroj inovací pro firmy

6.5.2021
12.5.2021

Recept proti krizi: Jak podnikat v gastru v čase covidu? (v rámci
Podnikání v regionu)
Made in Ústí Region - Pardam Nano4fibers

13.5.2021

Debata se studenty - Kam kráčí náš kraj?

8.6.2021

Jak nastartovat digitalizaci ve firmách

15.6.2021 (9:00)

Města bohatá na data

15.6.2021 (10:30)

Města bohatá na data

15.6.2021 (14:00)

Větší města bohatá na data

31.8.2021

Inkubátor - WS #1 - Seznamka & Mentoring day

7.9.2021

Inkubátor - WS #2 - Lean Canvas

16.9.2021

Opening - Work Space

16.9.2021

Cowork tour: "Začínáte podnikat? No stress!"

21.9.2021

Ústecký kraj: #JeToNano

23.9.2021

Cowork tour: Brána do online světa? Sociální sítě a influenceři!

30.9.2021

Lunch Meet Stories

5.10.2021

Inkubátor - WS #3 - Finanční plánování

12.10.2021

Inkubátor - WS #4 - Lean Canvas 2

19.10.2021

Festup 2021

19.10.2021
19.10.2021

Festup 2021: WS Jak správně založit, vyplnit a nastavit profily na soc.
sítích?
Festup 2021: WS Jak naklikat reklamu na soc. sítích

19.10.2021

HR rande

3.11.2021

Cowork tour: Jak přehledně naplánovat svůj business na 1 stránku

9.11.2021

Inkubátor - WS #5 - Obchodní strategie

30.11. 2021

B2B, Inkubátor: WS metoda OKR, Jak mít úpěšný tým ve firmě.
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•

Neuron pro vaše podnikání a inovace
Vychází online jednou měsíčně a přináší novinky z ICUK a oblasti podnikání, promuje
rozhovory success stories i chystané akce, více se v roce 21 orientoval na segment
začínajících podnikatelů.
Publikován 11x. Rozesílán na 1742 odběratelů.

+ 78 % vs. 2020

Inovace – inspirace – byznys v ÚK
Vychází online jednou měsíčně a přináší novinky z ICUK a z oblasti firemních inovací,
zaměřen převážně na již zavedené firmy.
Publikován 8x. Rozesílán na 704 odběratelů.

+ 44 % vs. 2020

V roce 2021 jsme v rámci projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji
rozběhli cyklus pravidelných videorozhovorů s aktivními lidmi z Ústeckého regionu –
podnikateli, vědci, pořadateli akcí…. s názvem ICUK podcast #Nový start.
Podcasty jsou publikovány na extra podstránce icuk.cz/podcast. Rovněž jsou publikovány
na Youtube kanále ICUK a na nově zřízených účtech ICUK na podcast platformách Spotify a
Google podcast.
Natočeno a publikováno v roce 2021 bylo 8 dílů.

V rámci tvorby video obsahu vznikla mj. následující promo videa:
•
•
•
•

Podpora studentů pro podnikání a výzkumu v Ústeckém kraji
Made In Pardam Nano4Fibers (video suplující exkurzi v závodě firmy)
Podpora exportu firem v Ústeckém kraji
Nanotechnologie v Ústeckém kraji (roztočeno, dotáčeno počátkem roku 22, ve střihu)

V psaných rozhovorech jsme se zaměřily firmy a projekty, které absolvovaly některé
z našich programů a ptali se jich na dopady pandemie i jejich úspěchy. Vznikla série

32

rozhovorů, které jsme publikovali na webových stránkách ICUK a v našich newsletterech –
viz https://icuk.cz/news/

Vybrané novinky:

V prvním kvartále roku 2021 jsme v rámci marketingu provedli průzkum potřeb firem ve
vztahu k přípravě grantových schémat pro Operační program Spravedlivé transformace.
Jednak ve formě online dotazníku a jednak formou workshopu s prezentací dílčích výsledků a
následného dalšího vytěžení přítomných firem. Obdobným způsobem jsme mapovali ve formě
workshopu a debaty také představy o transformaci regionu od studentů – viz Akce.

ICUK a HSR ÚK provedly v rámci činnosti Vodíkové platformy šetření poptávky po vodíkových
technologiích (komunální technika, autobusy). Marketing ICUK zpracovával data do podoby
přitažlivé a názorné infografiky.

ICUK byl partnersky a personálně zapojen do projektu Chytrý venkov, začátkem roku vzešla
z projektu odborná publikace Chytrý venkov, které marketing ICUK připravil grafické
zpracování. Publikace byla rovněž zveřejněna na webu ICUK.

Pro publikaci videorozhovorů vznikla podstránka s jednotlivými díly podcastů Nový start,
představením moderátorů a celého koncept odkazujícího na značku Ústecký kraje #Nový
start.

Pro prezentace na venkovních akcích v regionu inovačnímu centru chyběl adekvátní stánek
(disponovali jsme pouze indoor variantou, která na ven nevhodná). Byla navržena varianta
v černé, která je potenciálně doplnitelná i o určité prvky pro prezentaci značky Ústecký kraj
#Nový start. ICUK se takto prezentoval na Ústeckém půlmaratonu, kde usiluje do budoucna
být pravidelným partnerem, a akci 30 let UJEP.

33

Nově jsme v roce 2021 rozšířili propagační nástroje o využívání bannerové PPC reklamy přes
reklamní platformy od Seznamu Sklik.cz, která umožňuje cílit v kampaních dle tematického
zaměření čtenářů online médií. Reklamní kampaně pomocí tohoto nástroje využity např. o
soutěž Inovační firma Ústeckého kraje, doprovodný program na MSV v Brně či pro propagaci
akce Festup.

Značka Ústecký kraj #Nový start vzešla z Marketingové strategie výzkumu, vývoje a inovací
v projektu Smart Akcelerátor, resp. Podpora a rozvoj inovačního podnikání v ÚK II. V roce
2020 jsme přišli s konceptem udělování této značky vybraným akcím v regionu pro podporu
podnikání, inovací či výzkumu vývoje s cílem zvýšit jejich prestiž a zároveň propagovat značku
regionu.
V roce 2021 jsme tento záměr ve zvýšené míře realizovali. Značka Ústecký kraj #Nový start
byla propůjčena jak akcím ICUK či ve spolupořadatelství Ústeckého kraje také vybraným
dalším subjektům – Hospodářské komoře (resp. jejím okresním pobočkám), Univerzitě Jana
Evangelisty Purkyně a agentuře Czechinvest.
Pod značkou #Nový start byly např. tyto akce:
-

Made In Ústí region
Festup 2021
Inovační firma Ústeckého kraje
Ústecký kraj: Je to nano
Chemické fórum ÚK
Techdays
…

Vedle přidělení značky vybraným akcí byla značka propagována formou prezentace se
stánkem či brandu na dalších veletrzích a akcích, např.:
-

Noc vědců
Krušnohorský byznys day
Veletrh Gaudeamus
Oslavy 30 let UJEP
…

Jednou z nejvýznamnějších akcí, kde byla značka prezentována, včetně ICUK a Ústeckého
kraje byla prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Značka Ústecký kraj #Nový start byla představena na Mezinárodním strojírenském veletrhu v
Brně, kterého se ÚK tradičně účastní. Tento rok byla změněna koncepce stánku, zejména co
do zvětšení plochy, která byla využita pro doprovodný program ve formě odborných bloků na
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rozvojová perspektivní témata Ústeckého kraje – nanotechnologie, vodíková ekonomika, big
data (a prezentace projektu Portabo) a digitalizace – program viz zde: https://icuk.cz/msv/
Velká pozornost věnována propagaci jak doprovodného programu, tak samotné značky a
projektu (PPC kampaň, kampaň na soc. sítích, inzerce ve veletržním tisku i médiích,
partnerech veletrhu, letáky s programem, e-mailingové kampaně, robot na stánku…)

+9 %

+49 %

počet sledujících
LinkedIn stránek ICUK

počet sledujících
FB stránek ICUK

+25 %

průměrný počet
návštěv stránek
ICUK.cz / měsíc

+ změna nesledována
počet sledujících
IG stránek ICUK

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

Reklamní kampaně na soc. síti Facebook

1 300 000 zobrazení
5 300 osob přivedeno na web
v placené kampani
kampaní / rok
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