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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ

Datum projednání v PV

02.09.2019

Datum projednání v RM

09.09.2019

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Ivan Adamec
16.09.2019
Dotace OSTATNÍ (nad 50.000,00 Kč) – Centrum inovací a podnikání
Trutnov, z. s.
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
nedoporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis
ve výši 322.000,00 Kč pro Centrum inovací a podnikání Trutnov, z. s., IČ
05146828, Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem
v individuálně podané žádosti ze dne 29.08.2019, tj. na částečnou úhradu
výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu
malých a středních firem v Trutnově v roce 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020
(zejména služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních
oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti, chod
centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace,
komunikace centra a jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními
účely centra, dohody konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění
administrativního chodu a údržbu, tak na lektory apod.), včetně uzavření
veřejnoprávní smlouvy.

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Odbor
finanční

Zpracoval

Ing. Hana Křivková, DiS.

Zastupitelstvo města Trutnova
neschvaluje
01.01
poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis ve výši 322.000,00 Kč
pro Centrum inovací a podnikání Trutnov, z. s., IČ 05146828,
Veleslavínova 66, Trutnov, na účel určený žadatelem v individuálně
podané žádosti ze dne 29.08.2019, tj. na částečnou úhradu výdajů
souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu
malých a středních firem v Trutnově v roce 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020
(zejména služby lektorů a mentorů, organizace a provoz pracovních
oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní činnosti,
chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace,
komunikace centra a jeho aktivity, projekty a aktivity spojené
s hlavními účely centra, dohody konané mimo pracovní poměr, jak na
zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na lektory apod.),
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Důvodová zpráva:
Materiál se týká žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Trutnova pro rok 2019 subjektu, který
žádá o poskytnutí dotace na účel v individuálně podané žádosti v kategorii OSTATNÍ nad
50.000,00 Kč.
Žadatel Centrum inovací a podnikání Trutnov, z. s., IČ 05146828, žádá o dotaci ve výši 322.000,00 Kč
na částečnou úhradu výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu
malých a středních firem v Trutnově v roce 2019 a 1. čtvrtletí roku 2020 (zejména služby lektorů a
mentorů, organizace a provoz pracovních oborových skupin, školení pro podnikatele, administrativní
činnosti, chod centra, drobné vybavení, nájem a údržba, marketing, propagace, komunikace centra a
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jeho aktivity, projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra, dohody konané mimo pracovní
poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak na lektory apod.).
Uvádí, že:
Centrum inovací a podnikání je zázemí, kam může jakýkoliv podnikatel nebo zájemce o podnikání
přijít pro radu a pro pomoc či pro kontakty na odběratele nebo dodavatele. Systematicky vytváříme
prostor pro sdílení a podporu drobného podnikání. Některé aktivity jsou vedeny s cílem podporovat
networking a spolupráci mezi firmami. Cílem je podpora podnikatelského prostředí v Trutnově pro malé a střední podnikatele/živnostníky.
Již při zakládání podnikatelského centra bylo dohodnuto s vedením města, že dotace půjde
především na provoz a administrativu.
Shrnutí fungování Centra inovací a podnikání Trutnov (CIPTU) za rok 2018
Hlavní aktivity a činnosti:
 Počet spolupracujících lektorů, mentorů: 10
 Inkubátor firem (několikaměsíční mentoring podnikatelů): 5 (+ 5 konzultací bez dalšího
pokračování)
 Školení: 18 + 3 besedy ve spolupráci s KHK (rozsah školení 3 až 6 hodin)
 Projekt Podnikání v praxi na středních školách: dokončení z roku 2017, velká soutěž mezi
školami na podzim 2018
 Startup komunita (setkáních začínajících podnikatelů): 2 setkání
 Pracovní skupiny: Cestovní ruch zhruba 12-15 členů: 4 setkání, Místní výrobci 3x, Mastermind
ženy 7x, příprava Marketingu v souvislostech a Marketingu, Mastermind ženy 2, Centrum
 Spuštění a realizace projektu dětské skupiny Cipťáček
 Naší existencí a činnostmi jsme dopomohli městu Trutnovu k třetímu místu v hodnocení „Město
pro byznys“ v rámci Královéhradeckého kraje.

Přehled základních příjmů a výdajů (podrobný rozpis lze předat po účetní závěrce)
Příjmy
Výdaje
Pronájem školících prostor: 10 000 Kč

Asistentka/koordinátorka: 228 000 Kč

Pronájem kanceláří: 48 000 Kč

Správa projektu: 89 000 Kč

Inkubátor firem a poradenství: 55 000 Kč

Lektoři: 62 000 Kč

CIPTU školení: 34 000 Kč

Mentoring – soft skills: 24 000 Kč

Startup komunita TCHK: 21 000 Kč

Pronájem kanceláří + energie: 118 000 + 45 000
Kč

Projekt Podnikání v praxi: 0 Kč

Vybavení kanceláří: 18 000 Kč

Dotace města Trutnova: 580 000 Kč (na rok 2018 Vedení účetnictví: 36 000 Kč
z toho cca 435 000 Kč - přechod mezi roky)
Trutnovský drak: 130 000 Kč

Provoz, telefon, internet: 21 000 Kč

Dětská skupina Cipťáček: samonosný projekt

Marketing + Grafické práce: 43 000 Kč
Dětská skupina Cipťáček: samonosný projekt
Trutnovský drak: 110 000 Kč

Celkem: 733 000 Kč

Celkem: 794 000 Kč

Hlavní činnosti centra byly a jsou - souhrnné výsledky k podání žádosti o dotaci:
 pracovní oborové skupiny - pracovní skupina Cestovní ruch má zhruba 12 až 15 členů - v roce
2019 předána k fungování pod Svazek, Místní výrobci (setkání 1x za 3 měsíce), Mastermind
ženy (setkání 1x měsíčně), Marketing v souvislostech (setkání 1x měsíčně), ve fázi příprav
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jsou Obchod a marketing (setkání 1x měsíčně), Mastermind ženy 2 (setkání 1x měsíčně),
Centrum (setkání 1x měsíčně), Začínající podnikatelé (setkání 1x měsíčně).
zásah cca 65 osob, které se setkávají pravidelně jednou za jeden až tři měsíce
poradenství podnikatelům v inkubátoru - programy Start a Restart
zásah: 20 osob, které prošly celým programem, 20 konzultací
školení, kterých se účastnilo téměř 250 osob, délka školení 2 až 6 hodin
témata např. softskills, dotační příležitosti, sestavení podnikatelského záměru, obchodní
dovednosti, zvládání stresu, personalistika, marketing apod.
spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou:
6 besed pro zájemce o podnikání nebo začínající podnikatele, dále jsme se účastnili některých
doprovodných aktivit jako zástupci neziskové organizace podporující začínající podnikatele
(seminář, úvodní konference apod.). Zásah besed cca 140 osob.
Velkou akcí ve spolupráci s KHK a městem Trutnov byl Trutnovský drak - podnikatelská soutěž
na podzim 2018 a galavečer v UFFO. Financováno z projektu KHK, města a sponzorů. Zásah
55 firem.
Navázali jsme velmi dobrou spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové, se kterým
jsme rozjeli v roce 2017 projekt Startup komunity - v uplynulém roce 2018 proběhla 3 setkání na každé setkání přichází okolo 15 účastníků. Dále probíhá projekt Podnikání v praxi - v roce
2018 se dokončoval projekt z předchozího roku a na podzim v rámci akce Trutnovský drak
bylo velké finále a meziškolní soutěž. Od začátku roku 2019 se rozjelo školení Podnikání v
praxi na 3 školách a na podzim 2019 je plánováno dalších 5 škol. Cílem projektu je dostat k
zájemcům o podnikání projekt tvorby vlastních podnikatelských záměrů. Ve fázi příprav jsou
Startup night.
Podnikání v praxi - zásah: cca 250 studentů
Startup komunita - zásah: cca 120 osob
Brain and breakfast - od začátku roku 2019 jsme zajistili streamování inspirativních přednášek
z Prahy. Smyslem je dostat zajímavé a inspirativní příběhy a informace i k nám do Trutnova
bez nutnosti jezdit za těmito formáty mimo Trutnov. Akce je určena pro širokou veřejnost.
zásah: cca 20 osob
Účast na Týdnu vzdělávání dospělých propojená se Dny otevřených dveří 2017, 2018.
zásah: cca 80 osob
Projekt Podpora kvality a rozvoje školství na Trutnovsku - v roce 2018 proběhla přípravná fáze
a od podzimu 2019 dojde k realizaci - naší vizí je podpora škol prostřednictvím workshopů,
školení či individuální práce s pedagogy a studenty tak, aby studenti pracovali s vlastní
motivací ke studiu, učitelé měli nové impulzy, dobře se jim učilo a ředitelé měli školu plnou
zapálených pedagogů a aktivních studentů. Vizí jsou školy, kde se dobře žije. V první fázi se
jedná o střední školy.
Fungování Dětské skupiny Cipťáček zaměřené na podporu návratu do zaměstnání nebo
podnikání pro rodiče dětí starších 1 roku, samostatně financovaný z jiných zdrojů - projekt z
OPZ.
zásah: 25 rodin
články o trutnovských podnikatelích Michala Petiry
zásah: 10 článků, čtenost 500 až 2000
celkem zásah cca 1050 lidí (bez zohlednění článků)

Dotace nám v tomto pomohla, protože nám zajistila platit nájem prostor podnikatelského centra, kde
jsme mohli pracovat, pořádat schůzky i školení. Zároveň nám dotace pomohla s administrativou, kdy
jsme platili za organizační, pracovní a další činnosti spojené s vedením centra celkově i jednotlivými
aktivitami. Malá část dotace byla použita pro propagaci centra a na lektorské/mentorské služby. Díky
této podpoře jsou aktivity centra dostupné podnikatelům v rámci Trutnova.
Celkově hodnotíme spolupráci centra s městem jako dobře nastartovanou. Z uplynulých let jsou již
patrné výsledky u podporovaných aktivit a účastníků, kteří tímto prošli.
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Plány aktivit a základních příjmů CIPTU 2019:
Aktivita

Odhad příjmů

Inkubátor firem: 10 podnikatelů

12 000 Kč

Workshopy

12 000 Kč

Projekt Podnikání v praxi na středních školách: 8
škol

104 000 Kč

Podnikatelský kroužek pro studenty SŠ

15 000 Kč

Konzultační dny expertů

0 Kč

Panel - setkání s odborníkem

15 000 Kč

Startup komunita: 2 setkání

6 000 Kč

Pracovní oborové skupiny

20 000 Kč

Projekt s Hospodářskou komorou města Trutnov
a Swidnica společně pro byznys

15 000 Kč

Podpora a rozvoj učitelů a studentů SŠ

20 000 Kč

Brain and Breakfast: cca 10 setkání

0 Kč

FuckUP night: 1x - formát fungující v jiných
městech

35 000 Kč

Pronájem

20 000 Kč

DS Cipťáček

Samostatný projekt financovaný z vlastních
zdrojů a přes OPZ

Celkem:

274 000 Kč

Podrobněji pro rok 2019
Hlavními oblastmi činnosti Centra inovací a podnikání Trutnov, z. s., pro rok 2019 jsou pracovní oborové skupiny (a jejich rozšíření), podnikatelský inkubátor/poradenství, projekt příhraniční spolupráce
na podporu začínajících podnikatelů s Hospodářskou komorou, projekt Podnikání v praxi na středních
školách a dva nové formáty FuckUP nights a Panel. Dále na základě jednání se středními školami by
měl začít projekt Podpora kvality a rozvoje školství na Trutnovsku, který se zaměřuje na vzdělávání
učitelů a studentů.




I nadále chceme pořádat a rozvíjet setkávání oborových pracovních skupin. Skupina Cestovní
ruch již přináší výsledky a máme připraveno několik nápadů a tipů pro vedení města, jak
zapracovat na zkvalitnění cestovního ruch v Trutnově. Dalšími pracovními skupinami jsou
Mastermind ženy (jedna skupina již probíhá, další se plánuje), Místní výrobci, Marketing,
Marketing v souvislostech a v plánuje je pracovní skupina Centrum, Obchod a marketing,
Začínající podnikatelé, Mastermind ženy II. Ze strany podnikatelů a aktivních lidí je velký
zájem o tuto aktivitu a je vnímána jako velká podpora podnikání na trutnovsku. Podnikatelé
nám dávají skvělé zpětné vazby, jak jim pracovní skupiny pomáhají a už se realizují první
drobné spolupráce a rozvíjení prostředí v Trutnově.
Projekt s Hospodářskou komorou je zaměřen na začínající podnikatele. Ve spolupráci s
úřadem práce budeme pomáhat všem, kteří budou chtít začít podnikat a získat informace,
znalosti a zkušenosti tak, aby se jim start podnikání podařil. V praxi se jedná o pokračování
série různých workshopů a vzdělávacích besed a dalších aktivit s jasným cílem zvýšit procento
úspěšných začínajících podnikatelů. Na jaře 2019 byly v CIPTU pořádány 3 besedy zaměřené na řemeslníky, cestovní ruch a nestátní neziskové organizace. Každé z besed se
účastní zhruba 20 účastníků a jsou zde zastoupeni i pracovníci úřadů a samosprávy. Své
zkušenosti předávají zběhlí školitelé, podnikatelé nebo zástupci např. živnostenského úřadu
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Projekt Podnikání v praxi probíhá ve spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové a
krajským úřadem. Navazujeme na úspěšný projekt, který proběhl minulý rok i díky naší
organizaci v Trutnově na Gymnáziu, Střední průmyslové škole, Trutnov, Obchodní akademii a
Střední odborné škole Volanovská. Ve Dvoře Králové nad Labem jsme projekt realizovali na
Gymnáziu. Vítězné týmy za rok 2017 a 2018 se zúčastnily společné soutěže na podzim 2018 a
nejlepší týmy byly vyhlášeny na akci Trutnovský drak. Studenti se seznamují s počátky
podnikání, sestavují svůj podnikatelský záměr a ten pak prezentují před odbornou porotou.
Projekt Podpora kvality a rozvoje školství na Trutnovsku probíhá prostřednictvím workshopů,
školení či individuální práce s pedagogy a studenty tak, aby studenti pracovali s vlastní
motivací ke studiu, učitelé měli nové impulzy a dobře se jim učilo a ředitelé měli školu plnou
zapálených pedagogů a aktivních studentů. Vizí jsou školy, kde se dobře žije a pro svou
kvalitu jsou vyhledávány v širokém okolí.
Pokračujeme v aktivitě, ve které se firmy hlásí do inkubátoru firem, kdy projdou zpravidla
dvouměsíčním mentoringem zkušených mentorů. Stejně jako v již proběhlých inkubátorech
máme pro podnikatele zajištěny profesionály z různých oborů, takže pomáháme nejen v
úplných začátcích podnikání, ale i v ve firemní ekonomice, účetnictví, projektovém řízení,
marketingu, financích, time-managementu, personalistice atd.

I nadále budou v CIPTU probíhat další aktivity:










Ve spolupráci s Technologickým centrem Hradec Králové plánujeme opět uspořádat každý
půlrok setkání začínajících podnikatelů pod názvem Startup komunita. Proběhlé komunity mají
vzestupnou tendenci a počty zájemců rostou.
Novou aktivitou je v této spolupráci tzv. Startup night, která je setkáním většího rozsahu se
zhruba 50 účastníky. U nás se bude pořádat vždy 1x za rok.
Od začátku roku proběhla již 5 školení. Spolupracujeme s výrazně větším počtem
spolupracovníků než v minulém roce, a proto věříme, že letos se povede uspořádat školeních
výrazně více než v roce minulém. Podařila se nám rozjet spolupráce s Agenturou pro
podnikání a inovace a budou i v letošním roce ve spolupráci s námi pořádat informační
semináře pro žadatele o dotace. Zároveň se bude rozšiřovat spolupráce s CzechInvestem a
dalšími.
Streamované přednášky Brain and Breakfast z Prahy.
Nově organizujeme tzv. Fuckup nights (fuckupnights.cz) a Panel - setkání s odborníkem na
určitou problematiku.
Na podzim 2019 se zúčastníme „Týdne vzdělávání dospělých“ organizovaného úřadem práce.
Psaní článků o trutnovských podnikatelích, které vychází jednou měsíčně.
DS Cipťáček - samonosný projekt financovaný z vlastních zdrojů (dotace z OPZ a příspěvků
rodičů) s cílem podporovat rodiče při návratu na trh práce a pomoc při začátcích v
podnikatelských a podobných aktivitách.

Předpoklad a zkušenost financování CIPTU:
 do roku 2019 získávány finanční prostředky od:
 město Trutnov
 Technologické centrum Hradec Králové - Královéhradecký kraj - projekty Podnikání v
praxi, Startup komunita
 soukromí donátoři
 MPSV - dotace na Cipťáček
 příspěvky/poplatky za služby od klientů/podnikatelů/účastníků
 od roku 2020 možnost být součástí aktivit center inovací a podnikání podporovaných ze státních financí - v jednání s MPO a CzechInvestem
 projekty pro SŠ budou hrazeny školami nebo ze šablon
 do budoucna plánujeme zvyšovat výši získaných prostředků přímo od účastníků (částečné navyšování služeb proběhlo už v roce 2019)
 i nadále získávání zakázek ve spolupráci s TC Hradec Králové
 zažádáno o dotaci z MAS Královédvorsko od roku 2020 (ve výši 1,4 mil. Kč)
 vyhledávání dotačních příležitostí z různých zdrojů


Rozložení financí v roce 2017 na straně příjmů:
• 480.000 Kč dotace město Trutnov
• 390.000 Kč příjmy CIPTU služby, jiné zdroje
• 210.000 Kč Cipťáček dotace

cca 44,5 %
cca 36 %
cca 19,5 %
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poměr souhrnně vůči městské dotaci cca 55 % příjmy za služby/projekty a cca 45 %
dotace města Trutnov

•

Rozložení financí v roce 2018 na straně příjmů:
• 700.000 Cipťáček (dotace, příspěvky rodičů) cca 44 %
• 580.000 dotace město Trutnov
cca 37 %
• 300.000 příjmy CIPTU za služby, z jiných zdrojů
cca 19 %
poměr souhrnně vůči městské dotaci cca 63 % příjmy za služby/projekty a cca 37 %
dotace města Trutnov

Dotaci města chceme opět využít na zajištění služeb a provozu centra, zejména na:
 administrativní činnosti, chod centra, nájem, vybavení a údržbu,
 projekty a aktivity spojené s hlavními účely centra,
 zajištění organizace a provoz pracovních oborových skupin,
 zajištění služeb lektorů a mentorů,
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zajištění školení pro podnikatele,
marketing, propagaci a komunikaci centra a jeho aktivit,
dohody konané mimo pracovní poměr, jak na zajištění administrativního chodu a údržbu, tak
na lektory.

I když bude role města ve financování CIPTU i tento rok velmi významná a nezastupitelná, bude i nadále naším hlavním cílem na poli ekonomiky získávat a udržovat vícezdrojové financování.
Žádost byla projednána Radou města Trutnova dne 09.09.2019, která dotaci nedoporučila
s odůvodněním:
 rada města nenabyla přesvědčení, že došlo k naplnění předpokládaného cíle
 výsledky nejsou dostatečně měřitelné.
Z tohoto důvodu se rada města rozhodla pro letošní rok podpořit žadatelé, kteří žádali na jiný účel.
Dotace bude žadateli poskytována jako podpora de minimis. Podporu je možné ke dni 30.08.2019
zadat až do výše 158.663,90 €.
Dotace bude na základě žádosti žadatele čerpána do 31.03.2020 a následně vyúčtována nejpozději
do 30.06.2020.
Poskytnuté dotace v předešlých letech:
2016 – 120.000,00 Kč
2017 – 480.000,00 Kč
2018 – 580.000,00 Kč
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41.
Kontrola materiálu právníkem před PV.
Datum: 10.09.2019

JUDr. Hronešová
Podpis vedoucího odboru

