
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
ECOS4IN – partnerské smlouvy

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení projektových dokumentů k uzavření mezinárodního partnerství v rámci projektu ECOS4IN z 
programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Nárok na rozpočet:
výdaje projektu ECOS4IN - 326 100 EUR (8 478 600 Kč), spolufinancování ÚK 15 % 48 915 EUR (1 271 790
Kč), dotace EU 85 % 277 185 EUR (7 206 810 Kč)
Předfinancování celkových výdajů a vlastního podílu Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v
letech 2019 - 2022

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 10. 4. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.1-1 Název: Bod 13.1 priloha 1.pdf

Žádost o financování projektu 
Cross-border Ecosystem for Industry 
4.0, vedené pod č. CE1393, verze 1 z 
25. 1. 2019, z Evropského fondu 
regionálního rozvoje pro Evropský 
program územní spolupráce Interreg 
CENTRAL EUROPE, která byla 
schválena Monitorovacím výborem

U

13.1-2 Název: Bod 13.1 priloha 2.pdf

Žádost o financování projektu 
Cross-border Ecosystem for Industry 
4.0, vedené pod č. CE1393, verze 2, z 
Evropského fondu regionálního 
rozvoje pro Evropský program 
územní spolupráce Interreg 
CENTRAL EUROPE, která byla nově 
odeslána řídícímu orgánu ke 
schválení (JS)

U



13.1-3 Název: Bod 13.1 priloha 3.pdf

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace 
na implementaci projektu Interreg 
CENTRAL EUROPE (Subsidy 
contract) - AJ

U

13.1-4 Název: Bod 13.1 priloha 4.pdf

Vzorová smlouva o poskytnutí dotace 
na implementaci projektu Interreg 
CENTRAL EUROPE (Subsidy 
contract) - ČJ 

U

13.1-5 Název: Bod 13.1 priloha 5.pdf

Modelová dohoda mezi vedoucím 
partnerem a partnery projektu 
Interreg CENTRAL EUROPE 
(Partnership agreement) - AJ

U

13.1-6 Název: Bod 13.1 priloha 6.pdf

Modelová dohoda mezi vedoucím 
partnerem a partnery pro 
implementaci projektu Interreg 
CENTRAL EUROPE (Partnership 
agreement) - ČJ

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

1. předloženou informaci o schválení žádosti o financování projektu Cross-border Ecosystem for Industry 
4.0, verze 1 z 25. 1. 2018, vedené pod č. CE1393 z Evropského fondu regionálního rozvoje pro Evropský 
program územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Monitorovacím výborem

2. předloženou informaci o zaslání ke schválení poslední verze žádosti o financování projektu 
Cross-border Ecosystem for Industry 4.0, vedené pod č. CE1393 z Evropského fondu regionálního rozvoje 
pro Evropský program územní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

B) rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o mezinárodní spolupráci při realizaci projektu Cross-border Ecosystem for Industry 4.0 (projekt), 
vedeném pod č. CE1393, v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE takto:

1. Veškeré podstatné náležitosti projektu ECOS4IN jsou popsány v poslední verzi žádosti dle přílohy č. 1 a 
2 tohoto materiálu.

2. Maximální celková částka nákladů projektu realizovaných Ústeckým krajem je 326 100 EUR (8 478 600 
Kč),

3. Maximální výše spolufinancování Ústeckého kraje (15 %) je 48 915 EUR (1 271 790 Kč), dotace EU činí 
85% 277 185 EUR (7 206 810 Kč)

4. Ústecký kraj je vedoucím partnerem (LP) projektu a je mu dotace poskytována ze strany řídícího orgánu 
- města Vídeň, zastoupené Obecním úřadem 27 (Magistratsabteilung 27), Evropské záležitosti, sídlem 
Schlesinger Platz 2, A-1080 Vídeň, Rakousko, se kterým je uzavírána smlouva o poskytnutí dotace na 
implementaci projektu dle závazného vzoru dle přílohy č. 3 tohoto materiálu. Vzorová smlouva obsahuje 
minimální povinné požadavky, jež jsou podstatnými podmínkami spolupráce mezi oběma subjekty.

5. Ústecký kraj jako vedoucí partner uzavírá s partnery dohodu mezi vedoucím partnerem a projektovými 
partnery pro implementaci projektu dle modelové dohody dle přílohy č. 4 tohoto materiálu. Modelová 
dohoda obsahuje minimální povinné požadavky, jež jsou podstatnými podmínkami spolupráce mezi 



vedoucím partnerem a projektovými partnery s tím, že ostatní podmínky mohou být přizpůsobeny na míru 
specifickým potřebám projektových partnerů a vždy v souladu s programovými cíli a právním rámcem 
smlouvy o poskytnutí dotace a modelové dohody.

6. Ústecký kraj bude při realizaci (implementaci) projektu spolupracovat s těmito schválenými partnery:
Università Cà Foscari Venezia – Univerzita Cà Foscari v Benátkách (Itálie), Pannon Novum 
Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. - Regionální inovační agentura regionu Panonie 
(Maďarsko), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Austria) – Inovační a investiční 
agentura země Horní Rakousko, Koprivnički Poduzetnik d.o.o. (Chorvatsko), podnikatelský inkubátor, 
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (Itálie), národní italská nadace zaměřená na průmysl, pracovní trh 
a řízení inkubátorů (Milán, Torino, Pisa aj.), MARR SA – Malopolská rozvojová agentura, Krakov (Polsko), 
se kterými bude uzavírána dohoda dle bodu 5.

7. S ohledem na to, že dosud probíhá schvalovací proces poslední žádosti a nejsou finalizovány výše 
popsané smluvní dokumenty, bude jejich obsah (tj. závazné vzory) doplněn o údaje z poslední verze 
žadatelských dokumentů (příloha č. 1. a 2 předloženého materiálu) a případně další podmínky 
(odpovídajícími specifickým potřebám projektových partnerů), jež jsou nepodstatnými náležitostmi 
smluvních dokumentů. Finální verze smluvních dokumentů budou schvalovány Radou Ústeckého kraje, a 
to včetně jejich změn, které se mohou týkat pouze nepodstatných náležitostí s tím, že mohou být doplněny 
pouze o ustanovení, která musí odpovídat podmínkám realizace (implementace) projektu a mezinárodní 
spolupráce vymezené tímto usnesením.

8. V rámci působnosti vedoucího partnera je třeba provádět ve vztahu k řídícímu orgánu a projektovým 
partnerům dílčí úkony/jednání (např. Ústecký kraj jediný komunikuje s řídícím orgánem, podává souhrnné 
zprávy, hlídá celkový rozpočet projektu, komunikuje a koordinuje věcné i finanční řízení partnerů projektu), 
které lze svěřit Radou Ústeckého kraje hejtmanovi kraje nebo krajskému úřadu. Vše musí odpovídat 
podmínkám realizace (implementace) projektu a mezinárodní spolupráce vymezené tímto usnesením.



Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje dne 10. 4. 2019 na základě usnesení projednala a doporučila schválení projektových 
dokumentů k uzavření mezinárodního partnerství v rámci projektu ECOS4IN z programu nadnárodní 
spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

Projekt ECOS4IN - Cross-border Ecosystem for Industry 4.0, vedené pod č. CE1393

Postup schvalování:

Dne 10. 1. 2018 na základě usnesení č. 017/32R/2018 Rada Ústeckého kraje schválila přípravu a podání 
projektového záměru ECOS4IN do 3. výzvy programu nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. 
Žádost byla podána dne 25. 1. 2018. Po roce ve Vídni (16. 1. 2019) zasedal monitorovací výbor, který 
doporučil žádost k financování dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Na základě doporučení žádosti k financování Ústecký kraj jako vedoucí partner kontaktoval všechny partnery 
v projektu, aby si ověřil jejich spolupráci, přičemž polský partner Bydžovská rozvojová agentura z projektu 
odstoupila. Ústecký kraj musel najít nového partnera z Polské republiky, kterým se stala Malopolská 
rozvojová agentura z Krakova. Partner byl schválen řídícím orgánem (JS) a doplněn do nové verze žádosti 
(viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Zároveň s doplněním nového polského partnera se snížil celkový rozpočet 
projektu o 800 EUR, částka byla určena na přípravu projektu, kterou si nový partner nemůže nárokovat.

V této fázi řídící orgán (JS) obdržel všechny dokumenty, které jsou potřeba k uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace. Řídící orgán má lhůtu 2 měsíců na uzavření smlouvy. Ústecký kraj ještě neobdržel finální dokumenty, 
proto předkládá ke schválení vzorové smlouvy dle závazného vzoru v příloze č. 3 tohoto materiálu. Vzorová 
smlouva obsahuje minimální povinné požadavky, jež jsou podstatnými podmínkami spolupráce mezi oběma 
subjekty.

Po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Ústeckým krajem a řídícím orgánem (Subsidy contract) dle 
přílohy č. 3 tohoto materiálu uzavře poté Ústecký kraj partnerskou smlouvu (Partnership agreement) dle 
přílohy č. 5 tohoto materiálu s partnery projektu: Università Cà Foscari Venezia – Univerzita Cà Foscari v 
Benátkách (Itálie), Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. - Regionální 
inovační agentura regionu Panonie (Maďarsko), Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 
(Austria) – Inovační a investiční agentura země Horní Rakousko, Koprivnički Poduzetnik d.o.o. (Chorvatsko), 
podnikatelský inkubátor, FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (Itálie), národní italská nadace zaměřená na 
průmysl, pracovní trh a řízení inkubátorů (Milán, Torino, Pisa aj.) a MARR SA – Malopolská rozvojová 
agentura, Krakov (Polsko), kde budou blíže upraveny podmínky při mezinárodní spolupráci v rámci projektu.

Popis projektu:

Cílem projektu je připravit podnikatelské a veřejné prostředí (školství, veřejná správa) na řešení příležitostí a 
dopadů pokročilé automatizace a digitalizace průmyslu, ale i veřejné správy, označované jako Průmysl 4.0.

Na základě studie "Rizika automatizace pracovních míst v zemích OECD (Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj) z roku 2016" Ústecký kraj patří k nejohroženějším a to z pohledu ztráty pracovních míst 
vlivem digitalizace podnikání i veřejných služeb. Je proto důležité, aby kraj v předstihu hledal cesty, jak tato 
rizika snížit.

Aktivity Ústeckého kraje:

I.) Zjistit možná řešení (příklady dobré praxe) ať už pro posílení konkurenceschopnosti průmyslu, 
připravenosti základních, středních a vysokých škol nebo sociálně ekonomických opatření veřejné správy.

II.) Rozšířit informace o těchto řešení k cílovým skupinám.
• Malé a střední podniky, zejména inovace výrobních procesů. Tj. kde firmy získají informace, jakým 
způsobem mají digitalizovat výrobu, jaké stát nabízí podpůrné prostředky (např. specializovaný program 
Technologické agentury ČR apod.)
• Základní, střední a vysoké školy zejména úpravy vzdělávacích osnov a potřebného technického vybavení 
pro výuku nových oborů. Náměty na rekvalifikační programy pro pracovníky uvolněné z průmyslu a služeb.
• Veřejná správa v oblasti nástrojů regionálního rozvoje, školství, řízení průmyslových zón ale také z pohledu 
námětů a podkladů pro vyjednávání s centrálními orgány při řešení možných dopadů.



III) Identifikovat a připravit strategické projekty pro výše uvedené cílové skupiny, například vybavení škol, 
zejména vysokých a odborných, příprava projektů pro program RE:Start.

Soulad se strategiemi:
Regionální inovační strategii Ústeckého kraje (RIS3 strategie)
Priorita: A2. Vzdělávání propojené s praxí
Cíl: Zařadit do vzdělávání na ZŠ, SŠ a VŠ prvky, které směřují talentované žáky a studenty k uplatnění ve 
VVI.
Typ opatření: Rozvoj nových (inovativních) vzdělávacích metod a center, Podpora učitelů v odborném rozvoji 
a v práci s talenty, týmy na ZŠ a SŠ pracující na projektech dle zadání inovativních firem a VO, Virtuální a 
reálná exkurze v inovativních firmách a ve výzkumných organizacích
Priorita: B.3 Moderní technologie pro inovativní malé a střední firmy
Cíl: Zpřístupnit malým a středním firmám moderní technologie s vysokou přidanou hodnotou pro testování, 
implementaci, inovativní výrobu.
Typ opatření: Iniciace a propojení na kompetenční centra v pokročilých technologiích (prototyping, aditivní 
výroba, chemie aj.), Demonstrační pracoviště (např. pro Průmysl 4.0), testovací linky, pilotní provozy pro 
ověřování technologií

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020
Priorita 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb
Opatření 2.5: Veřejná správa
Cíl opatření: Zvýšit kvalitu a efektivitu veřejné správy
Aktivity a intervence naplňující opatření - Realizace projektů přeshraniční spolupráce a mezinárodních 
projektů a strategií

Celkový rozpočet projektu: 1 464 250 EUR (38 070 500 Kč), dotace z ERDF 85 % 1 244 612,5 EUR (32 359 
925 Kč), podíl všech partnerů 219 637,5 EUR (5 710 575 Kč)

Rozpočet Ústeckého kraje: 326 100 EUR (8 478 600 Kč), spolufinancování Ústeckého kraje 15% 48 915 EUR 
(1 271 790 Kč), dotace EU 85% 277 185 EUR (7 206 810 Kč).

Průběh financování: Předfinancování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, průběžné financování (ex-post) na 
základě předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Datum realizace projektu: duben 2019 – březen 2022

Partneři projektu:
- Ústecký kraj (vedoucí projektu)
- Università Cà Foscari Venezia – Univerzita Cà Foscari v Benátkách (Itálie)
- Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. - Regionální inovační agentura 
regionu Panonie (Maďarsko)
- Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Austria) – Inovační a investiční agentura země 
Horní Rakousko
- Koprivnički Poduzetnik d.o.o. (Chorvatsko), podnikatelský inkubátor
- FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (Itálie), národní italská nadace zaměřená na průmysl, pracovní trh a 
řízení inkubátorů (Milán, Torino, Pisa aj.)
- MARR – Malopolská rozvojová agentura (Polsko).

Ústecký kraj je prvním a dosud jediným krajem v České republice, který realizuje mezinárodní projekt 
programu Interreg CENTRAL EUROPE v pozici vedoucího partnera projektu.

Stanovisko odboru legislativně-právního:

Je třeba si uvědomit, že předmětný materiál je nestandardní, neboť je rozhodováno o mezinárodní spolupráci 
v době, kdy je její rozsah sice na základě žádosti a její změny a závazných vzorů smluv, ze značné části dán, 
avšak nikoliv ve finální podobě. S ohledem na tvrzenou nutnost předložení materiálu k projednání již na ZUK 
29. 4. 2019, navrhl odbor legislativně-právní usnesení na základě skutečností, jež známé a předvídatelné 
jsou, byť dosud nedošlo k plnému schválení a konsensu ohledně finálních verzí smluvních dokumentů. 
Výhodou však je, že vše podstatné, co se týká projektu a vztahu mezi řídícím orgánem a LP nebo mezi 
partnery, je dáno buď schválenou žádostí, nebo vzorovými dokumenty. Vzory smluv tedy budou doplňovány 
údaji ze schválené poslední žádosti, která je přiložena, nebo o nepodstatné náležitosti. NIKDY nelze



zasahovat do podstatných a minimálních záležitostí vzorových dokumentů.

Smlouva o poskytnutí dotace představuje právní rámec pro uskutečnění projektu Cross-border Ecosystem for 
Industry 4.0, vedené pod č. CE1393 (dále jen „ECOS4IN“), kdy jde o přenesený závazek k financování z 
Evropského fond regionálního rozvoje (dále jen „ERDF“) pro Evropský program územní spolupráce Interreg 
CENTRAL EUROPE, schválený Evropskou komisí 16. prosince 2014 (Rozhodnutí č. C(2014) 10023 
konečné), který stanoví strategii Programu (dále jen „CENTRAL EUROPE CP“). Pravidla pro poskytnutí 
dotace, její vykazovaní a vyúčtovaní se řídí unijním právem, zejména Nařízení (EU) č. 1303/2013 Evropského 
parlamentu a Rady ze 17. prosince 2013 a Nařízení (EU) č. 1299/2013 Evropského parlamentu a Rady z 1. 
prosince 2013. Jedná o návrh smlouvy o poskytnutí dotace, do které je včleněna zásada vedoucího partnera
Ústeckého kraje (dále jen „LP“) vůči řídícímu orgánu městu Vídeň (dále jen „ŘO“). Samotný smluvní vztah 
smlouvy o poskytnutí dotace se řídí právem Federální republiky Rakousko.

Výše dotace, cíle projektu a termíny uskutečňování projektu se odvíjí od poslední schválené verze žádosti a 
dále dokumentu „Přehledná tabulka o vykazovaných cílech a termínech“, který se předkládá s každou 
zprávou o průběhu projektu. Pravidla pro uskutečňování projektu jsou dále upraveny Implementačním 
manuálem.
Uzavřít smlouvu o poskytnutí o dotace a dohodu o partnerství lze pouze za předpokladu, že při schválení 
poslední verze žádosti, která podle vzorů je nedílnou součástí smlouvy a dohody, nedojde k podstatnému 
odchýlení od již schválené žádosti, mimo již projednaných změn projektového partnera.

LP je v souladu s čl. 13 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013 a v souladu s ustanovením § 10 smlouvy o 
poskytnutí dotace povinen uzavřít partnerskou dohodu se všemi projektovými partnery obsaženými ve 
schválené žádosti o dotaci, kdy minimální povinné požadavky na obsah této dohody jsou obsaženy ve 
vzorové šabloně dohody podle předloženého vzoru dle přílohy č. 3 tohoto mateirálu, a to ve lhůtě do tří 
měsíců od platnosti smlouvy o poskytnutí dotace. Obsah dohody je v souladu cíli projetu, na který je 
poskytována dotace a respektuje právní rámec smlouvy o poskytnutí dotace.

Doporučujeme, aby samotná partnerská dohoda se řídila právem České republiky. Odbor legislativně-právní 
upozorňuje na povinnosti plynoucí pro LP ze smlouvy o poskytnutí dotace, které jsou zejména následující:
- zajištění profesionálního řízení projektu
- koordinace spuštění celého projektu ECOS4IN a uskutečňování projektu podle časového harmonogramu
- analýza a kontrola dodržování pravidel programu
- kontrola a osvědčení výdajů projektovými partnery, a to prostřednictvím osob nebo institucí provádějící 
kontrolní činnost
- instalace zvláštního účetního sytému
- pokud možno zřízení bankovního účtu pouze pro účely projektu, který bude veden v EURO
- podávání pravidelných zpráv o postupu při plnění cílů projektu a podání konečné zprávy ŘO v termínech 
určených Přehledné tabulce o vykazovaných cílech a termínech.

LP vystupuje vůči ŘO jako hlavní příjemce dotace a nese celkovou finanční a právní odpovědnost za celý 
projekt i za projektové partnery. LP je odpovědný i v případě, že projektový partner nebude plnit své závazky. 
V případě požadavku ŘO na vrácení dotace je LP odpovědný k celkové výši dotace. Dále má LP výhradní 
odpovědnost i směrem ke třetím stranám včetně odpovědnosti za škodu nebo za škodu na zdraví způsobené 
při realizaci projektu. LP taktéž nese riziko směny Eur vyplácené dotace. Smlouva o poskytnutí dotace taktéž 
obsahuje ustanovení o úroku pro případ, že se LP octne v prodlení s vrácením neoprávněně vyplacené 
dotace.

S ohledem na budoucí obsah smluvního ujednání Smlouvy o poskytnutí dotace, kdy cílem programu, ze 
kterého budou finance čerpány, je především mezinárodní spolupráce, kdy při uskutečňování projektu jsou 
řešeny společné cíle a problémy minimálně 2 partnerů z různých států. Byť smlouva je uzavírána pouze mezi 
ŘO a LP, je LP taktéž v pozici oprávněného zástupcem všech projektových partnerů, kdy toto oprávnění již 
musel doložit při podání žádosti o přidělení financí. Projekt bylo možné získat pouze za předpokladu, že LP 
byl schopný předjednat a zorganizovat budoucí spolupráci. Již ze samotné smlouvy o poskytnutí o dotaci pak 
plynou tyto formy mezinárodní spolupráce: Společné financování projektu, společná realizace a společný 
personál.

V rámci usnesení jsou nastaveny mechanismy, aby rámec mezinárodní spolupráce, o kterém rozhodne 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje, nebyly změněny jiným orgánem kraje a nedošlo tak k zásahu do této 
kompetence.



Závěrem svého stanoviska odbor legislativně-právní uvádí, že žádosti, vyrozumění o schválení poskytnutí 
financí a implementační manuál mu byl předložen pouze v anglickém jazyce a dokumenty a veškeré 
materiály posuzoval ve značné časové tísni. Další část informací byla odborem SPRP poskytnuta pouze 
ústně a proto jsme v dobré víře ve správnost a úplnost poskytnutých informací.
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