
Plzeňský kraj
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň
IČO: 70890366
k podpisu smlouvy oprávněn: JUDr. Marcela Krejsová, členka rady pro oblast
cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání
jako příkazce (dále jen „kraj")

a

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost
se sídlem Riegrova 206/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň
IČO: 25245091
zapsána v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. O 38
zastoupená ředitelem Ing. Filipem Uhlíkem
jako příkazník (dále jen „RRA PK“)

uzavírají tuto příkazní smlouvu dle § 2430 a následujících občanského zákoníku:

I.

Kraj má zájem na podpoře podnikání a rozvoje inovačního prostředí v regionu. Za tímto
účelem byla vypracována a schválena Regionální inovační strategie (dále jen RIS3
strategie), jejíž aktuální verze byla odsouhlasena Zastupitelstvem Plzeňského kraje
usnesením ZPK č. 1540/20 v červnu 2020. RRA PK, jakožto subjekt pověřený
implementací RIS 3 strategie v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II,
se proto zavazuje po dobu účinnosti provést v území Plzeňského kraje pilotní ověření
programu podpory firem (ve vybraných regionech ČR fungujících pod značkou
Platinn), dále jen „program Akcelerace". Záměr ověření tohoto programu byl projednán
v rámci Krajské rady pro výzkum vývoj a inovace dne 6. 10. 2020. Na základě této
smlouvy provede RRA PK v rámci pilotního ověřování zejména následující činnosti:

- zajištění působnosti programu v území Plzeňského kraje pro rok 2021,
- identifikace vhodných subjektů pro zapojení do programu akcelerace

(předpokládaný počet těchto subjektů je 6 - 9) a zajištění příslušné podpory
v rámci metodiky programu,

- vyhodnocení programu akcelerace a formulace závěrečných doporučení.

Při zajišťování služeb je příkazník povinen se řídit pokyny příkazce.

Zapojení firem do programu akcelerace předpokládá poskytování veřejné podpory.
Kraj pověřuje RRA PK k zápisu příslušných částek podpory firem účastnících se
pilotního ověření akceleračního programu do Centrálního registru podpor malého
rozsahu.
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Příkazník se dále zavazuje o své činnosti vyhotovit Závěrečnou zprávu, ve které uvede
především:

• charakteristiku podpořených firem a celkové zhodnocení poskytnuté podpory,
• návrh metodiky realizace programu v Plzeňském kraji (např. definice vhodných

příjemců podpory, činnost odpovědných subjektů, činnosti klíčových
pracovníků, způsob monitoringu, návrh indikátorové soustavy, způsob
financování programu, návrh způsobu tvorby regionální databáze expertů),

• informace o využití finančních nákladů na realizaci předmětu plnění této
smlouvy.

Kraj se zavazuje zaplatit RRA PK za poskytování služeb v období 1. 6. 2021 až
31. 12.2021 paušální odměnu ve výši 700.000 Kč bez DPH (847.000 Kč včetně DPH),
která bude převedena na účet RRA PK č.

Ve výše uvedené odměně jsou zahrnuty veškeré náklady RRA PK nutně nebo účelně
vynaložené při plnění veškerých závazků vyplývajících z této smlouvy.

Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

III.

RRA PK se zavazuje postupovat při poskytování služeb, jakož i v rámci své veškeré
další činnosti, s péčí řádného hospodáře, to je zejména nezvyšovat výdaje (náklady)
na svoji činnost nad míru obvyklou.

RRA PK se zavazuje podat Závěrečnou zprávu dle čl. I nejpozději do 31. 1. 2022.

Kontrola hospodaření RRA PK a plnění této smlouvy bude ze strany kraje zajišťována
prostřednictvím členů v orgánech RRA PK, tedy ve správní radě a dozorčí radě.

IV.

RRA PK bere na vědomí, že uzavřením této smlouvy se kraj nezavazuje k objednání
služeb a platbě v následujícím období.

Kraj je oprávněn ukončit tuto smlouvu odstoupením od smlouvy v případě závažného
porušení této smlouvy nebo právních předpisů ze strany RRA PK.

Pokud by smluvní vztah skončil v průběhu roku 2021, je RRA PK povinna vyúčtovat
přijaté prostředky a vrátit nespotřebovanou část do 30 dnů od ukončení smlouvy.

Kraj se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření.
Za kraj bylo uzavření této smlouvy schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č.
809/21 ze dne 24. 5. 2021.
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Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto
smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných
okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

2 7 -05-2021 2 7 -05-2021
V Plzni dne ....................... V Plzni dne ..........................

Ing. Filip Uhlík
ředitel

Regionální rozvojová agentura
vztahů a podpory podnikání Plzeňského kraje, o.p.s.
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