^f. UH/fóWfZiil/-^

Memorandum o spolupráci
mezi účastníky

MENDELOVAUNIVERZITAV BRNĚ
a

Obec Trojanovice
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO: 62156489
zastoupená: prof. Ing. Danuši Nerudovou, Ph. D., rektorkou

(dále MENDELU)

obec Trojanovice
Troja novice 210, 74401

IČO:00298514
zastoupená Mgr. Jiřím Novotným, starostou
(dáleTrojanovice)

dále jen účastníci či strany

uzavírají toto

Memorandum o spolupráci
(dále jen Memorandum)

l. Preambule

MENDELU je veřejnou vysokou školou, jejímž primárním posláním je uskutečňování vzdělávací,
výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti, konkrétně zaměřené na nabídku technického
a ekonomického vzdělání a realizaci aplikovaného i základního výzkumu.
Trojanovice je obci v Moravskoslezském kraji, okrese Novy Jičín, která má právo na samosprávu a jejím
hlavním posláním je pečovat o všestranný rozvoj svého území, zajišťovat potřeby svých občanů
a investovat do budoucnosti svého území a toto zhodnocovat pro budoucí generace.
Strany jsou si vědomy potenciálu, jenž skýtá projekt CERKA. Cílem projektu CERKA (nositelem jsou
Trojanovice) je využít bývalý dul Frenštát a transformovat ho do podnikatelského parku v kombinaci
s bydlením a volnocasovými aktivitami. Projekt CERKA si klade za cil ukázat vzorové řešeni SMART
VILLAGE za spolupráce univerzitního, podnikatelského a veřejného sektoru. Projekt CERKA chce být
motorem transformace a revitalizace postuhelné krajiny Moravskoslezského

kraje řešením

technologických a společenských výzev v prioritních oblastech obnovitelné energie, environmentálních
aplikací, digitalizace v duchu Průmyslu 4. 0, dopravy, ITa materiálového výzkumu.
Obě strany souhlasí, že realizace těchto projektů patří

ke klíčovým krokům transformace nejen

ekonomiky Frenštátska postiženého hornickou činnosti, ale také celého Moravskoslezského kraje,
s potenciálem využiti SMART VILLAGE jako testbedu pro ověřeni technologií a metod. Jde zejména
o tyto přínosy:

aplikace ukázkového smart řešení pro obce v rámci územního plánování a chytré kombinace
Průmyslu 4. 0 s bydlením a službami;

moderní urbanisticko architektonické řešení celé lokality s využitím moderních technologií
a budovami s uhlíkovými pasy;
vznik platformy pro spolupráci univerzit při řešení, provozu a rozvoji lokality s potenciálem
výměny zkušeností mezi univerzitami;
podpora firem s vysokou přidanou hodnotou a vytvoření "dobré adresy" z hornického
brownfieldu;

následný transfer demonstrovaných nových řešeni do dalších oblastí postižených těžbou
v rámci ČRi zahraničí;

ukázka prvního positive energy district" v ČR, hospodařeni s energiemi, teplem a vodou, jako
vzor pro ostatní municipality;

vznik pracovních a intelektuálních příležitosti pro mladou generaci na vesnici;
vznik konkurenceschopných produktů a značek a jejich prosazení na evropském a světovém
trhu na platformě Green Deal, za spolupráce univerzitního a podnikatelského sektoru.

Vycházejíce ze společného přesvědčení, že jejich vzájemná spolupráce přispěje k realizaci Projektu
a uznávajíce výhody vytváření budoucího prostoru partnerství, se strany dohodly na uzavření tohoto
Memoranda.
II. Předmět

l.

Účastníci Memoranda budou spolupracovat za účelem podpory a realizace Projektu.

2. Účastníci se budou vzájemně informovat o postupu připrav a realizace Projektu.
3.

Pro vyloučeni všech pochybností

účastníci výslovně uvádějí, že účelem Memoranda

není

konkretizovat, či detailně vymezovat podmínky možné budoucí spolupráce, nebo se jakkoli
zavazovat k plnění nebo k povinnosti uzavřít v budoucnu jakýkoli smluvní závazek v této oblasti
nebo plnit jinou obdobnou povinnost.
lil. Závěrečná ujednání

l.

Memorandum je sepsáno ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží l vyhotoveni.

2. Veškeré změny a doplňky tohoto Memoranda, včetně ukončení platnosti tohoto Memoranda,
musí mít formu písemných číslovaných dodatku podepsaných oběma stranami.

3. Každý účastník může Memorandum písemně vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou počínající
prvním dnem následujícím po doručeni výpovědi druhé straně.

4. Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran
a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Brnědne . < -IQ- ?g?(

V Troja novicích dne

prof. Ing. Danuše Nerudova, Ph.
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