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Informace k přihlášení:

Svoji přihlášku prosím zašlete nejpozději do 28.04.2018 
některým výše uvedeným způsobem. Po zaregistrování Vaší 
přihlášky obdržíte potvrzení na Vámi uvedenou emailovou ad-
resu.
  
Náhrada přihlášeného účastníka je možná po domluvĕ - 
použijte prosím kontaktní email.
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Tímto se závazně přihlašuji na IV. Bavorsko-český kon-
gres malých a středních podniků, konaný dne 03.05.2018 
v Plzni.

3. května 2018 • Plzeň

IV. Bavorsko - �eský kongres 
malých a středních podniků

Místo konání 
FST - Západočeská univerzita v Plzni

Univerzitní 22
306 14 Plzeň 

Na první pohled:
Místo konání Fakulta strojní – 

Západočeská univerzita v Plzni

Datum 3. května 2018

Čas 11.00 - 18.00

Určeno pro Majitelé, jednatelé a vedoucí 
pracovníci výrobních podniků 
z českobavorského příhraničí

Přihlášení do 28. dubna 2018

Cena: zdarma



Pozvánka
Cluster Mechatronik & Automation e.V.

Evropský region Dunaj-Vltava

V Clusteru Mechatronik & Automation e.V. se angažuje více 
než 200 členů ze tří zemí a ze všech oblastí rozvoje mechatro-
niky a jí blízkých branží. Spolek podporuje výměnu odborných 
zkušeností a přispívá k vytváření hodnotných profesních vazeb 
mezi organizacemi v regionu. Propojení kompetencí mechat-
roniky v rámci průmyslu a vzdělávacích zařízení tak přispívá 
nejen k posílení bavorské ekonomiky, ale i ke zvýšení atraktivi-
ty této oblasti. Síť vytvářená klastrem pak představuje platfor-
mu a zároveň fórum pro definování a přeměnu těch opatření, 
která pokrok mechatroniky a příbuzných oborů umožňují.

Evropský region Dunaj - Vltava je trilaterální pracovní 
společenství sedmi partnerských regionů - Horního Rakouska, 
dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavors-
ka s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského 
kraje a Kraje Vysočiny. Management kontaktních sítí v pora-
denské kanceláři Dolní Bavorsko se zaměřuje na propojení 
aktérů z Dolního Bavorska a z okresu Altötting s Jihočeským, 
Plzeňským a Karlovarským krajem v oblasti vědy a ekonomiky.

Bezplatná pomoc ke svépomoci – tu poskytují projektoví 
partněři v rámci OptiPro4.0. Technická vysoká škola Deggen-
dorf, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita v Bayreuthu, 
Vysoká škola ekonomická v Praze a Cluster Mechatronik & 
Automation chtějí malé a střední podniky podpořit v optima-
lizaci vlastních řídících a výrobních procesů. Nehraje přitom 
roli, zda jde v takovém případě o změnu v organizaci, digita-
lizaci, BigData analýzy nebo „jen“ o zajištění práceschopných 
zaměstnanců – v centru nestojí metody, ale konkrétní výzvy a 
potřeby podniků z obou stran hranice.

Vážená paní, vážený pane,

Česko-bavorský kongres malých a středních podniků se 
koná poprvé v Čechách! Hostitelem je letos Fakulta strojní 
Západočeské univerzity a Výzkumné centrum NTIS - Nové 
technologie pro informační společnost. V rámci bezplatné 
celodenní akce otevřou již tradičně pro účastníky kongresu 
své brány dva podniky z řad MSP.

Očekávejte opět nabitý program, který mimo jiné přímo 
před Vás naservíruje výhody digitalizace pro Vaši společnost. 
Tradičně přináší kongres příležitosti navázat nové kontakty, 
technologický transfer i výměnu zkušeností bez ohledu na 
(jazykové) hranice. Vytěžte z celého dne v přímém kontaktu 
s našimi sousedy možnosti k otevření dalších trhů a rozvinutí 
nových perspektiv pro Váš podnik.

Využijte vítr digitalizace a možnosti výzkumných a 
průmyslových projektů, abyste se dostali o obří krok vpřed ve 
směru budoucnosti, vyšších marží a Vašeho růstu.

Těšíme se na viděnou a na rozhovor s Vámi v Plzni!

S přátelskými pozdravy

Heiko Bartschat, 
jednatel, 
Cluster Mechatronik & Automation

Kaspar Sammer, 
jednatel,
EUREGIO Freyung,
Evropský region Dunaj-Vltava e.V.

Program
11:00 Přivítání a aktuální informace z branže

Václava Radějová, Tom Weber
Cluster Mechatronik & Automation
Jaroslava Pongratz
Evropský region Dunaj – Vltava

11:15 Zvýšit obrat – snížit materiálové zásoby – a jak to jde 
dohromady
Prof. Dr. Josef Stettmer
Technická vysoká škola Deggendorf

11:35 Optimalizujte nákup a logistiku - pomocí chytrých dat, 
která máte k dispozici
Christian Kluge, M.Sc.
Technologický Campus Grafenau
Ing. Lucie Váchová
Vysoká škola ekonomická v Praze

11:55 Navzdory nedostatku pracovních sil: Najděte ty správné 
pracovníky pro dlouhodobou spolupráci
Ing. Pavel Kožmín, Ph.D.
Hofmeister s.r.o.

12:15 Polední občerstvení – s kávou, rozvovory a novými 
kontakty

13:15 Laserové mikroobrábění pracovních nástrojů
Hofmeister s.r.o.
Prohlídka výroby v malých skupinách

14:40 Optimální layout + ergonomická pracoviště = větší výkon 
a uvolněnější zaměstnanci
Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni

15:30 Co přináší spolupráce s vysokými školami samotnému 
podniku? Syrová zpráva z praxe:
LEKI - Novasport spol. s r.o. 
Prohlídka výroby v malých skupinách

16:50 Energetická hospodárnost v provozu – jak lze vhodně 
využít teplo z výrobních strojů
Moderovaná diskuze s Jonasem Dumlerem, M.Sc.
Universität Bayreuth

17:30 Občerstvení s plzeňským pivem
Diskuze a prostor pro rozhovor se všemi účastníky a 
hostiteli

Prosím nezapomeňte své oblíbené Smart-zařízení – ve smyslu 
Průmyslu 4.0, štíhlé výroby a digitalizace nejsou k akci k dispozici 

žádné tištěné materiály!

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Heiko Bartschat Kaspar Sammer

EU-Projekt OptiPro4.0


