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Kraj Vysočina

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

002807. 0001

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

a

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z.s.
se sídlem: Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava
IČO: 70843252
zastoupen: Ing. Richardem Horkým, předsedou představenstva a

Jiřím Novotným, místopředsedou představenstva
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 182980176/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině 
blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.



Kraj Vysocí na
2) 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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt 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 programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje.

5) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č^J407/2013 ze dne 18. 12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Případné nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 31. 1. 2020 na účet Kraje 
č. 4050005211/6800, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude 
o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.
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Kraj Vysočina

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2019. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy vyjma nákladů uvedených v čl. 7 odst. 4) písm. c) této smlouvy, které musí být 
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do 20.1. 2020.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na pohoštění,
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k sítí,

bankovní poplatky,..... ),
h) náklady na publicitu,
i) alkohol a tabákové výrobky,

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) konzultační, poradenské a právní služby a nákup ostatních služeb (zajištění fungování 
asistenčního centra),
b) služby školení a vzdělávání,
c) platy a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
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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 projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). 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, 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 v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID 002807.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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 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. 2019). 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 projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace a to nejpozději do 31.1.2020. Přílohou 
formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- stručný popis realizované akce,
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 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 
kalendářních dnů odé dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Kraj Vysočina
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Kraj Vysoana

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 projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm..... )
této smlouvy.

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

Čl. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s projektem,
- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti projektu,
- viditelně a prominentně vyvěsit logo Kraje v místech konání projektu v počtu min. 

1 ks plachet o rozměru 1 x 3 m (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne u Kraje),
- distribuovat tiskové materiály Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty projektu, 

umístit aktivní odkaz www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním projektu,

3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „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.

Čl. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.
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ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních „podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Bc. Michaela Slavíková, tel: 564 602 554, email: 
Slavikova.M@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) 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.

Kraj Vysočina
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Kraj Vysoá na
9) Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
19. 3. 2019 usnesením č. 0087/02/2019/ZK.

V ÉMtC......... dne iLLMi V Jihlavě dne 03-04- 2019

Ing. Richard Horký 
předseda představenstva"^

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

/I , o
'Haj lí t

Jiří Novotný
místopředseda představenstva

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA® 
KRAJE VYSOČINA

Benešova 13,586 01 Jihlava
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Příloha č. 1

Kraj Vysocí na

Žádost o poskytnutí dotace
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Kraj Vysočina 
Rada kraje

V Jihlavě dne 14. 2. 2019

Věc Žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování nákladů projektu

„Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na 

Vysočině"

Posláním Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina je vytvářet vhodné podmínky pro

podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v Kraji 

Vysočina, a tím i k celkové ekonomické stabilitě a prosperitě kraje. Z toho vyplývá, že naším 

úkolem je dále uvedené aktivity realizovat a dosáhnout požadovaných výsledků. 

Hospodářské komory v našem kraji jsou financovány primárně z příspěvků svých členů, 

bohužel nedisponují dostatečnými finančními zdroji, aby tyto další aktivity mohly 

plnohodnotně a v požadované kvalitě vykonávat.

Žádáme tedy Kraj Vysočina o poskytnutí dotace na úhradu části nákladů na společensky 

prospěšné aktivity, které budou mít zajisté pozitivní dopad na ekonomický rozvoj, 

zaměstnanost a prosperitu Kraje Vysočina.

Na základě přiloženého projektového záměru žádáme Kraj Vysočina o poskytnutí dotace 

ve výši 1 500 000Kč pro rok 2019.

Richard Digitálně podepsal 
Ing. Richard Horký 
Datum: 2019.02.14 
08:58:07 +01'00'

■ • v rJiri
Novotný

Digitálně podepsal Jiří Novotný 
DN: c=CZ, !=5troJfrenská 2244/34, 
59101 Žďár nad Sázavou, 
ou=P46432, cn=Jiří Novotný, 
sb=Novotný, givenName=Jiří, 
seriaÍNUmber=P46432 
Datum: 2019.02.17 20:48:57 +01 ’00‘

Ing. Richard Horký, předseda představenstva Jiří Novotný, místopředseda představenstva

Přílohy:

■ Příloha č. 1: Projektový záměr

■ Příloha č. 2: Formulář zákona č. 250/2000 Sb.
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Příloha č. 1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Nositel projektu:

Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, z. s.
Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava

Název projektu:

**Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině**

Popis a výstupy projektu:
Kraj Vysočina patří k nejrychleji rostoucím regionům České republiky. Působí zde v různých 
oborech firmy různých velikostí, které jsou vlastněné zejména lidmi z našeho kraje. Tyto 
firmy vytváří atraktivní pracovní příležitosti a podílejí se na celkovém rozvoji regionu. Toto 
příznivé obecné konstatování vychází mimo jiné z Analýzy podnikatelského prostředí v Kraji 
Vysočina, která byla spolufinancována Krajem Vysočina v roce 2016.

Po úspěšné realizaci projektu „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině" v roce 2018 je 
připraven navazující projekt, jehož cílem je dále rozvinout síť asistenčních center 
v jednotlivých okresech, jako jednu z nejúspěšnějších aktivit loňského projektu tak, aby byla 
zajištěna kontinuální kvalifikovaná podpora podnikatelského sektoru v oblastech 
souvisejících s tématem Průmysl 4.0. a dále spolupráce a komunikace mezi podnikatelským 
prostředím a samosprávou v rámci celého Kraje Vysočina.

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, OHKŽdár nad Sázavou, OHK Havlíčkův Brod 

a OHK Pelhřimov) našeho regionu, je největším reprezentantem podnikatelské veřejnosti, 
tedy zaměstnavatelů působících v Kraji Vysočina. Tyto hospodářské komory disponují sítí 
kompetentních pracovníků v jednotlivých okresech s každodenním kontaktem nejen se 
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.

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

• Podporování aktivit v rámci "Průmyslu 4.0" v našem regionu.

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

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

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

• Zvyšování atraktivity našeho regionu Kraje Vysočina pro vlastní občany.

• Provázanosti podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

Popis klíčových aktivit:

Asistenční centra nejen pro malé a střední podniky k problematice „Průmyslu 4.0 na 
Vysočině"

Zapojení všech OHK v kraji do realizace projektu v roce 2018 bylo jednotlivými podnikateli 
hodnoceno velmi pozitivně. V Kraji Vysočina byla vytvořena rovnoměrná funkční síť center 
s dostatečným množstvím konzultačních míst, což zajišťuje bezproblémovou dostupnost a 
dosažitelnost informací o tématu „Průmysl 4.0" pro kteréhokoliv podnikatele v Kraji 
Vysočina.
Kontaktní osoby asistenčních center:
Asistenční centrum KHK KV - Petra Maštalířová 
Asistenční centrum OHK Havlíčkův Brod - Petr Dočkal 
Asistenční centrum OHK Jihlava - Ing. Tomáš Prchal 
Asistenční centrum OHK Pelhřimov - Jana Vránová 
Asistenční centrum OHK Třebíč - Michaela Horká 
Asistenční centrum OHK Žďár nad Sázavou - Iveta Krupičková

Činnost asistenčních center, jako atraktivních center informací o inovacích a trendech 
souvisejících s Průmyslem 4.0, bude v roce 2019 pokračovat v následujících aktivitách:

• vyhledávání a zprostředkování kontaktů firem zabývajících se problematikou 
Průmyslu 4.0 a jejich sdílení;

• zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů „Průmyslu 4.0" k dané 
problematice pro firmy dle jejich zájmu;

• podpora informovanosti škol a vzdělávacích organizací o aktuálním stavu 
podnikatelského sektoru v Kraji Vysočina;

• zajišťování dotačního poradenství v souvislosti s problematikou Průmyslu 4.0 
např. ve spolupráci s Agenturou Czechlnvest, Agenturou na podporu inovací 
(API), případně dalšími subjekty nabízející vhodné dotační zdroje;

• další průběžné vzdělávání členů asistenčních center v dané problematice;
• informování o problematice Průmyslu 4.0 na akcích organizovaných jednotlivými 

OHK a KHK KV, případně na akcích partnerů v území;
• podpora rozvoje kultury podnikání v oblasti inovací;
• rozvíjení nástrojů na podporu mladých talentů;
• spolupráce s Krajem Vysočina na vytváření produktů souvisejících 

s podnikatelským prostředím;
• propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje 

Vysočina.
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Výstupy klíčové aktivity:
• 5 asistenčních center na jednotlivých OHK + asistenční centrum KHK KV

s příslušnou propagací na webových stránkách a sociálních sítích

Projekt bude realizován v Kraji Vysočina.

Doba realizace projektu je leden - prosinec_2019.

Požadovaná výše dotace je 1 500 000 Kč.

Dotace bude využita na úhradu nákladů spojených s realizací projektu v následující 
struktuře a odhadovaném rozsahu:

Mzdové náklady na pozici Centrálního asistenčního centra KHK Kraje Vysočina
200 000 Kč

Nákup služeb (vzdělávání) 50 000 Kč

Nákup služeb od jednotlivých OHK spočívajících v zajištění činnosti asistenčního centra
1250 000 Kč

Celkem 1500 000 Kč

KHK KV bude financovat další aktivity v této oblasti.

V průběhu realizace projektu bude Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina Kraj 
Vysočina průběžně informovat o aktivitách a dílčích výstupech projektu. O výstupech 
projektu budou informováni také další partneři v území, zabývající se danou 
problematikou, např. členové Teritoriálního paktu zaměstnanosti, agentura Czechlnvest a 
další instituce.

Ke konci roku 2019 bude provedeno závěrečné zhodnocení aktivit a následně rozhodnuto 
o pokračování a případném dalším rozvoji asistenčních center.
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