
Kraj Vysocma 115347 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Pacal 

Schváleno: ZK Datum: 27.3.2018 Č.usnesení: 0363/02/2018/ZK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a KŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. 

Smluvní částka: 1) 1500000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Čížková /é. 9- 20 f? ďccvu-iP 
Projednáno s: ORR/Fryšová \ 7 v 
Právní kontrola: ORR/Marková U, H, i qA $ M# / 
Předkládá: ORR/Čížková /L pofJP 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 
/fé- Jf. 

-Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová //.//. avf? f/ý / 
Správce rozpočtu: OE/Tulis //cMi. jDÁi Ů \ '  

Poznámka: j 
Subjekt (IČO: 70843252), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: cizkova, datum ověření: 16.04.2018 09:35:23): 

Účelová veřejná finanční podpora z rozpočtu Kraje Vysočina na realizaci akce " Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách 
na Vysočině". ID 002506.0001 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 1500000, Datum Od: 27.3.2018, Datum do: 31.12.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 003699, ORJ: 
0000009000, ORG: POL: 5222 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Kraj Vysočina KUJIP018L5Y9 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

ID 002506.0001 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
k podpisu oprávněn: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „kraj") 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtman Kraje Vysočina 
Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
70890749 
Sberbank CZ, a.s 
4050004999/6800 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s. 
se sídlem: 
zastoupený: 

IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „příjemce") 

Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava 
Ing. Richardem Horkým, předsedou představenstva a 
Jiřím Novotným, místopředsedou představenstva 
70843252 
Československá obchodní banka, a. s. 
182980176/0300 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině" blíže 
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) 

2) 

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy příjemci. 

na 30 kalendářních dnů 

Pokud tento návrh smlouvy nebude příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Kraj Vysocma 
ČI. 4 

Závazek příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje příjemci na akci dotaci ve výši 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set 
tisíc korun českých). 

2) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší, výše dotace se úměrně sníží. 

3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

4) Souběh dotace z několika dotačních titulů kraje na realizaci jedné akce není možný. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých 
dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů 
na akci. 

5) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Uř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

6) Kraj ověřil prostřednictvím Centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis), 
že příjemce splňuje podmínky pro poskytnutí podpory malého rozsahu (de minimis) 
ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 
24. 12. 2013, s. 1). 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oběma smluvními stranami. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty .v účetnictví příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 
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4) Neuznatelné náklady akce jsou. ^ 
a) daně s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) penále, pokuty, 
e) náhrady škod a manka, 
f) náklady na právní spory, 
g) dotace a dary. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákupy materiálu, 
b) nákup služeb, 
c) ostatní nákupy (cestovné spojene s realizaci projektu), 
d) platy a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem 

6) V případě že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

ČI. 8 
Základní povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
C) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akcí a celkových 
nákladů na akci. Pokud příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002506.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže 
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uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 12. 2018.) Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu, nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit kraji do 31. 1. 2019 finanční vypořádání dotace ve formě závěrečné 
zprávy, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např výpisy z účetních knih, apod." 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy nevyčerpanou část dotace, případně 

celou částku dotace v případě, že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. 
k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez 
předchozího souhlasu Kraje, a to do 15- ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí 
příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm.) i). 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena krajem. 
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2) příjemce dotace je povinen zajistit prezentaci kraje v následujícím rozsahu, a to 
nejméně po dobu platnosti této smlouvy: 
a) verbální prezentace kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
b) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje Vysočina v místech realizace akce, 
c) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s realizací akce. 

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

Cl. 11 
Udržitelnost akce 

1) U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností příjemce 

1) V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové Icárnž »Q , 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních m^nnSh J smysíu zakona 
ustanovení tohoto zákona. "zemních rozpočtu, bude postupováno dle 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejněním v Informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv. 

2) Kontaktní osobou kraje oprávněnou a povinnou poskytovat příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zuzana Čížková, tel: 564 602 533, e-
mail: cizkova.z@kr-vysocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kraje příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
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Kraj Vysočina 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro kraj 
a druhé pro příjemce. 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Projektový záměr ze dne 
5. 2. 2018. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
27. 3. 2018 usnesením č. 0363/02/2018/ZK. 

V Jil V Jihlavě dm 

za příjemce 
Ing. Richard Horký 

za kraj 
Mgr. Pavel Pacal Mgr. Pavel Pacal 

náměstek hejtmana Kraje Vysočina předseda představenstva 

/I 
3 5  

za příjemce (I 
Jiří Novotný 

místopředseda představenstva 

Žížl 

mmk hospodářská koíím0 

KRAJE VYSOČINA 
^I^ova 13,586 01 Jihlava 

ummmm 

Stránka 6 z 11 



'''WĚF 

Kraj Vysočina 

Příloha č. 1 

« Příloha č. 1 

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

Nositel projektu: 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 
Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, zájmové sdružení právnických osob 

Název projektu: — 

**Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině** 

popis a výstupy projektu: 

Kraj Vysočina patří k nejrychleji rostoucím regionům České republiky. Působí zde firmy 
různých velikostí, působících v různých oborech, které jsou vlastněné zejména lidmi z našeho 
kraje. Tyto firmy vytváří atraktivní pracovní příležitosti a podílejí se na celkovém rozvoji 
svého regionu. Toto příznivé obecné konstatování vychází mimo jiné z Analýzy 
podnikatelského prostředí v Kraji Vysočina, která byla spolufinancována Krajem Vysočina. 

V současné době se stále více do popředí dostává problematika tzv. Průmyslu 4.0. Nejedná 
se ovšem jen o průmysl, ale o celou řadu aktivit směřujících do celé společnosti. 

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě 
zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. 

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina je sdružením jednotlivých Okresních 
hospodářských komor (OHK Jihlava, OHK Třebíč, OHK Žďár nad Sázavou, OHK Havlíčkův Brod 
a OHK Pelhřimov) našeho regionu, je největšim reprezentantem podnikatelské veřejnosti, 
tedy zaměstnavatelů působících v Kraji Vysočina. Tyto hospodářské komory disponují sít/ 
kompetentních pracovníků v jednotlivých okresech s každodenním kontaktem nejen se 

j svými členy, tedy zaměstnavateli v Kraji Vysočina. 

Naším posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, 
která přispívají k rozvoji podnikání v Kraji Vysočina, a tím i k celkové ekonomické stabilitě 

kraje. 
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Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných tří skupin aktivit 
klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje: 

« Osvěty v oblasti „Průmyslu 4.0" . 

» Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" a "loT" (internet věcí) v našem regionu. 

» Vytváření jednotné platformy pro rozvoj aktivit „Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina. 

• Sdílení příkladů nejlepší praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem 
k širší veřejnosti, a tím prohlubování sounáležitosti s naším regionem. 

» Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení tématu „Průmyslu 4.0" v Kraji Vysočina. 

V konečném důsledku realizace projektu přispěje k plnění těchto obecných cílů: 

• Zmírňování záporné fluktuace zejména mladých lidí, kteří pak chybí na trhu práce našeho 
regionu, a tento nedostatek pak brzdí růst jednotlivých firem. 

• Informování o atraktivních pracovních možnostech současné rezidenty a tím přispět 
k jejich udržení v Kraji Vysočina a bránit jejich odlivu z našeho regionu. 

• Zvyšování atraktivity našeho regionu Kraje Vysočina pro vlastní občany. 

Popis klíčových aktivit pro posíleni aktivit 4.0 v našem kraji: 

1. Vytvoření tzv. „Vysočina 4.0 HUB" 

Vytvoření jednotné platformy pro aktivity Průmyslu 4.0 ve firmách v Kraji Vysočina. 
Základem platformy je tzv. „digitální ekosystém", což je webový portál propojený se 
sociálními sítěmi, prostřednictvím kterého budou firmy a další uživatelé seznamováni s (bližší 
specifikace: vytvoření www stránek s moderním designem, který upoutá pozornost, bude na 
vysoké estetické úrovni a bude souviset s loT, Průmyslem 4.0 atd.; www stránky budou 
maximálně optimalizované pro vyhledávače (SEO); bude proveden průzkum oblíbenosti 
sociálních sítí a zvoleny nejvhodnější k propagaci obsahu, předpokládá se, že to budou 
některé z těchto: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedln; bude připravena a 
zavedena strategie distribuce obsahu, aby byl zásah cílového publika co nejefektivnější, tzn. 
některé zprávy budou automaticky vkládány na zvolené sociální sítě z jednotného nástroje; 
zároveň budou zprávy z většiny sociálních sítí sdružovány ve speciální sekci na vytvořených 
www stránkách (např. automatický feed fotografií z Instagramu, poslední přidané příspěvky 
na Facebooku, poslední videa na YouTube apod.); díky tomuto přístupu bude dosaženo 
maximálního synergického efektu z působení všech těchto jednotlivých zdrojů informací; 
www stránky budou vhodně připraveny í pro prezentaci úspěšných aplikací; atraktivní 
fragmenty obsahu budou také distribuovány přes sociální média a skrze ně přitahována 
pozornost na tyto konkrétní úspěšné aplikace; obdobným způsobem (vždy jen s upravenou 
strategií) bude probíhat distribuce informací o ostatních zmiňovaných tématech - big data, 
loT obecně, propagace firem z kraje, sdílení novinek atd.): 

* oblastmi, které toto téma postihuje (automatizace a robotizace výroby, nové 
způsoby výroby - aditivní technologie, tzv. 3D tisk, materiály použitelné pro 
aditivní technologie, zpracovávání, ukládání a vizualizace velkého množství 
výrobních dat, virtualizace výrobních postupů pro řešení problémů ve výrobě 
atdj1 
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» aktuálními novinkami v těchto oblastech (např. problematika loT, big data, 
aditivní způsoby výroby, cloud computing apod.), 

0 úspěšnými aplikacemi v daných oblastech, s cílem sdílení nejlepší praxe, 
• úspěšnými firmami z Kraje Vysočina v oblasti Průmyslu 4.0, 
• V rámci fungování hubu bude dále vydáván měsíční zpravodaj „Průmysl 4.0 ve 

firmách na Vysočině", 
a Na aktivitách „Vysočina 4.0 HUB" se bude spolupracovat s Vysokou školou 

polytechnickou v Jihlavě, Czechlnvestem a Odborem regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, 

• další aktivity jako např. mapování situace v oblasti start-up(ů) v Kraji Vysočina 
apod. 

Výstupy klíčové aktivity: 
V Funkční „digitální ekosystém", 
> 12x zpravodaj „Průmysl 4.0 ve firmách na Vysočině", 
> 24x příklad úspěšné aplikace ve firmách v Kraji Vysočina, 
> Analýza start-up(ů) v Kraji Vysočina. 

2. Zřízení asistenčních center nejen pro malé a střední podniky pro problematiku 
„Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině" 

Agenda jednotlivých OHK bude rozšířena o činnost tzv. asistenčních center nejen pro malé a 
střední podniky pro problematiku "Průmyslu 4.0". Tato centra budou aktivní při: 
• mapování firemní informovanosti o „Průmyslu 4.0", aktivita bude zaměřena i mimo 

členy OHK 
• vyhledávání kontaktů a jejich sdílení, 
* zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů „Průmyslu 4.0" k dané problematice 

pro firmy dle jejich zájmu, 
» zajišťováni dotačního poradenství či řešení potřeb firem v souvislosti s problematikou 

Průmyslu 4.0 např. ve spolupráci s Czechlnvestem, Agenturou na podporu inovací (API), 
Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (tj. sekretariátem pro 
Regionální stálou konferenci pro území Kraje Vysočina) či případně dalšími subjekty 
nabízející vhodné dotační zdroje, 

• průběžné vzdělávání členů asistenčních center v dané problematice, 
• Informování o „Vysočina 4.0 HUB" na mnoha akcích organizovaných jednotlivými OHK a 

KHK KV, 

Výstupy klíčové aktivity: 
> 5x asistenční* centrum na jednotlivých OHK. 
> 200x lhod. konzultace možností využití nástrojů „Průmyslu 4.0" zejména ze sektoru 

MSP 
y Informování o aktivitě „Průmysl 4.0 na Vysočině" na 20 akcích pořádaných KHK KV 

nebo jednotlivými OHK v Kraji Vysočina. 

3. Vzdělávací akce na podporu Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině 

V rámci naplňování této aktivity je plánováno: 

• zorganizování jedné samostatné akce (konference, workshop) na podporu aktivit 
Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou 
v Jihlavě, Czechlnvestem a Krajem Vysočina (zajištěno Odborem regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Kraje Vysočina). 
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• pořádání prezentačních workshopů pro studenty a vyučující středních škol s cílem 
seznámení se s aktivitami v „Průmyslu 4.0" a navazujících oblastech (např. základy 3D 
modelování pro tzv. 3D tisk, programování pro Arduino apod.). Tato aktivita je 
plánována jako vhodná doplňující aktivita na činnost Kraje Vysočina v této oblasti -
aktivity, které jsou plánovány v realizaci v iKAP. Zajištění vzdělávacích aktivit bude 
realizováno ve spolupráci s Krajem Vysočina (zajištěno Vysočina Education a Odborem 
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina) 

• Organizování jedné samostatné zahraniční cesty na odborně zaměřený veletrh (např. 
CeBIT 2018 v Hanoveru), bude připraveno ve spolupráci s Krajem Vysočina (zajištěno 
Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

Výstupy klíčové aktivity: 
> lx samostatná akce na podporu aktivit 4.0. 
> 2x prezentační workshop pro studenty středních škol. 
> lx organizace zahraniční cesty na odborném veletrhu. 

Projekt bude realizován v Kraji Vysočina. 

Doba realizace projektu je leden - prosinec 2018. 

Požadovaná výše dotace je 1500 000 Kč. 

Dotace bude využita na úhradu závazků spojených s realizací projektu, týkající se těchto 
oblastí: 

- Mzdové náklady pracovníka KHK nezbytné pro realizaci uvedených aktivit (0,5 
úvazku v hodnotě 13 000 Kč a zákonných odvodů 

- Nájemné 

- odborná školení a vzděláváni v rámci aktivity č. 3 

- Nákup služeb nezbytných pro řádný průběh aktivit (od okresních hospodářských 
komor v Kraji Vysočina za cenu odpovídající mzdovým nákladům zaměstnance 
každé OHK v rozsahu úvazku 0,5 (tj. cca 13 000 Kč) a to včetně zákonných odvodů) 

- další externí služby (pronájem autobusu, překlady, design, grafika, IT služby, 
tlumočení apod.) 

- Cestovné 

- Spotřební materiál (kancelářské potřeby) 

Rozpočet; 

Mzdové náklady pracovník KHK nezbytné pro řádný průběh navržených 
aktivit v rozsahu 0,5 úvazku (cca 13000 Kč na 0,5 úvazku) a zákonných 
odvodů 209 040 
Nájemné 50 760 
odborná školení a vzdělávání v rámci aktivity č. 3 (24 hod. x 830 Kč/hod.) 19 920 
Nákup služeb nezbytných pro řádný průběh aktivit (od okresních 
hospodářských komor v Kraji Vysočina za cenu odpovídající mzdovým 
nákladům zaměstnance každé OHK v rozsahu úvazku 0,5 (tj. 5x 0,5 
úvazku, cca 13 000 Kč na jeden 0,5 úvazek) a to včetně zákonných 
odvodů) 1 045 200 
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další externí služby (např. pronájem autobusu, překlady, design, grafika, 
tisk, IT služby, tlumočení apod.) 

145 080 
Cestovné 20 000 
Spotřební materiál (kancelářské potřeby) 10 000 
Celkem 1 500 000 

KHK KV bude financovat další aktivity v této oblasti z vlastních zdrojů. 

V průběhu realizace projektu bude Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina informovat 
o aktivitách a dílčích výstupech projektu partnery v území, především Kraj Vysočina, členy 
Teritoriálního paktu zaměstnanosti, agenturu Czechlnvest, Vysokou školu polytechnickou 
Jihlava a další instituce. 

Ke konci roku 2018 bude provedeno závěrečné zhodnocení aktivit a následně rozhodnuto 
o pokračování a případném dalším rozvoji tématu. 
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