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Evropský region Dunaj-Vltava a EUROPE DIRECT Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn Vás 
srdečně zvou na: 
 

Studijní cestu „Implementace P4.0“ a představení 
projektu „Digitální vesnice“ 

Technologicko-uživatelské centrum Spiegelau při TH Deggendorf 
13. října 2021 

 

 
PROGRAM 
 
09:30  Příjezd / přivítání  

TAZ Spiegelau (Technologie-Anwender Zentrum Spiegelau der TH Deggendorf), 
Hauptstraße 30, 94518 Spiegelau, Německo 
 

10:00 Představení TAZ Spiegelau vědeckým vedoucím Prof. Dr. Gerdes nebo 
Prof. Zimmermann 
a představení nadkomunálního modelového projektu „Digitální vesnice“ 
projektovým manažerem 
- Oblasti využití / dílčí projekty Bladl a MediLand 
- Zprávy zástupců modelových obcí Spiegelau (starosta Karlheinz Roth) 

a Frauenau (místostarosta Willi Biermeier) a jejich zkušenosti s projektem 
z pohledu obcí. Jaké jsou benefity pro obce a obyvatele? 

 
10:45  „Kremsmünster, Horní Rakousko – Jak se stát nejlepší e-government 

obcí v Rakousku?“  
(příklady dobré praxe na komunální úrovní z Horního Rakouska) 
Reinhard Haider, Vedoucí obecního úřadu Kremsmünster 

 
11:15  Keynote na téma „Kompetence 4.0 – od homo sapiens k homo digitalis“ 

Johann Hofmann (https://www.johannhofmann.info) 
 
 
12:15-13:15 Oběd a networking 
 
 
Odpolední program: Výstava SME 4.0-mobil 
SME 4.0-mobil je jedinečný výstavní prostor na kolech: Kamion vybavený praktickými ukázkami 
využití digitalizace v průmyslu! 
 
Čeká Vás:  

• Kamerový asistenční systém pro ruční montáž  
• Automatizovaný systém pro inteligentní řízení skladu 
• Digitální pracovní pokyny pro průmysl 
• Chytré hodinky pro údržbu a provoz více strojů 
• Kognitivní nářadí pro chytrý dílenský stůl 
• Přehled aplikací a technologií v databázi aplikací průmyslového internetu věcí (IoT) 
• Virtuální realita pro plánování logistických systémů 
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13:00   Prohlídka SME 4.0-mobil (1. skupina) 
13:30  Prohlídka SME 4.0-mobil (2. skupina) 
14:00  Prohlídka SME 4.0-mobil (3. skupina) 
14:30  Prohlídka SME 4.0-mobil (4. skupina) 
 
15.00  Odjezd 
 
 
Akce bude simultánně tlumočena (němčina/čeština) a proběhne jako hybridní akce. 
Během registrace prosím uveďte, zda se dopoledního programu zúčastníte fyzicky na místě nebo 
prostřednictvím videokonference. Odpolední část se bude konat pouze prezenčně. 
Vezměte prosím na vědomí pravidlo 3G, tzn. účastníci akce musí disponovat potvrzením o očkování, 
o uzdravení z onemocnění covid-19 nebo o negativním testu (ne starší než 24 hodin).  
 
Registrujte se prosím zde: https://www.europaregion.org/studienreise-implementierung-
i40.html 
 
Vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k současným opatřením se může fyzicky zúčastnit pouze 
70 osob. Ostatní zájemci budou moci událost sledovat online. 
 
 
Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) – informace a kontakt: 
 
• Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V.  

Barbara Daferner (b.daferner@euregio-bayern.de) 
 

 
 
• Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH 

Vojtěch Knotek (vojtech.knotek@biz-up.at) 
Iris Reingruber (iris.reingruber@biz-up.at) 
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