
  

Za 1. pololetí 2014 zprostředkoval CzechInvest 116
investičních projektů
Obnovená chuť zahraničních i tuzemských firem investovat, to je zpráva
vyplývající z pololetních statistik zprostředkovaných investičních projektů
agentury CzechInvest. Za prvních šest měsíců roku 2014 eviduje agentura 116
investičních projektů. Údaj nejenže převyšuje počet projektů zprostředkovaných
v roce 2013, zároveň je nejvyšší v historii všech dosavadních pololetních statistik.
Letošní investice přinesou českému hospodářství více než 78 miliard korun a
vytvoří přes 14 tisíc nových pracovních míst. Téměř polovina, konkrétně 5 745
míst, vznikne v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Akce
Změny v systému veřejné podpory po roce 2014 představí CzechInvest na
MSV v Brně.
V týdnu od 29. září do 3. října 2014 se Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu 2014 v Brně. S jejími zástupci
se návštěvníci veletrhu setkají na stánku č. 45 v pavilonu Z. V rámci doprovodného
programu veletrhu připravila agentura seminář Změny v systému veřejné podpory po
roce 2014, který představí nová pravidla v systému investičních pobídek a povinnosti
jejich příjemců, zaměří se na toto téma z pohledu daňového poradce a zájemcům o
čerpání dotací přiblíží nový Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020).

Projekt CzechAccelerator 2011-2014 bilancuje
Ve středu 17. září 2014 pořádá agentura CzechInvest závěrečnou konferenci
projektu, který podporuje start-upové firmy.Významnými hosty konference,
která se uskuteční v prostorách inkubátoru Wayra budou Alfredo Coppola, CEO
inkubátoru US MAC ze Silicon Valley či Christa Bleyleben, ředitelka
společnostiMassGlobal Partners z Bostonu. Projekt CzechAccelerator 2011-2014
pomohl v začátcích 39 firmám, na konferenci budou vyhlášeny ty nejúspěšnější
z nich.

Startuje patnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku
Mezinárodní poradenská společnost EY zahajuje ve spolupráci s agenturou CzechInvest již
patnáctý ročník prestižní soutěže EY Podnikatel roku. Soutěž každoročně oceňuje
podnikatele z různých koutů České republiky v řadě kategorií. Podnikatelé, kteří dosahují
nejen úspěšných hospodářských výsledků, ale mohou nabídnout i výjimečný
podnikatelský příběh, tak mohou získat jeden z pěti titulů – EY Podnikatel roku České
republiky, EY Technologický podnikatel roku, EY Začínající podnikatel roku, EY
Společensky prospěšný podnikatel roku či EY Podnikatel kraje.

V Praze se setkají představitelé automobilek z celé střední a
východní Evropy
Více než 45 expertů promluví na Central & Eastern European Automotive Forum
2014, které se koná v říjnu v Praze. Prostor zde získají i osobní setkání mezi
zástupci automobilek a dodavatelů. Nebudou chybět ani zástupci svazů
automobilového průmyslu. Na dvoudenním fóru ve dnech 21. a 22. října 2014
vystoupí i zástupci CzechInvestu, kteří na akci představí Českou republiku jako
automobilově nejrozvinutější zemi v regionu a nabídne zúčastněným
představitelům automobilek služby agentury.

Investice
V chátrajícím brownfieldu na Ústecku se usídlili čeští potápěči
Záliba v potápění dovedla Aleše Prochásku a Lucii Šmejkalovou k tomu, že si
v Česku, zemi bez moře, založili firmu vyvíjející vybavení pro potápěče.  V roce
2012 se rozhodli koupit zchátralou budovu truhlárny v Roudnici nad Labem a
přestavět ji na moderní sídlo vývoje a výroby specifických potápěčských
pomůcek. S celkem šestimilionovou investicí do nového vysokotlakého
kompresoru, sušičky vzduchu, tlakové komory a dalších potřebných strojů jim
pomohla dotace z programu Potenciál ve výši 3,6 milionu korun.

Fukoku přinese Ústecku nová pracovní místa
Do České republiky míří další investor z Japonska. Do produkce plastových produktů pro
automobilový průmysl v Lovosicích na Litoměřicku investuje firma Fukoku Co. Ltd. 60
milionů korun. Česko je první evropskou zemí, kde firma Fukoku umístí svou výrobu. S
výrobou plastových produktů chce firma, která byla založena v roce 1953 a zabývá se
mimo jiného i výrobou a distribucí produktů z gumy, těsnění a antivibračních produktů jako
jsou tlumiče torzního kmitání, držáky viskozity (matové držáky), spojovací články apod.,
začít začátkem roku 2015.
 

Americký Red Hat rozšířil svou brněnskou pobočku o další budovu
Dramaticky se rozvíjející cloudové technologie a poptávka po nich přiměla
softwarového giganta Red Hat, aby opět rozšířil svou brněnskou pobočku.
Firma nové pracoviště o kapacitě 350 míst slavnostně otevřela ve středu 13.
srpna 2014. Ředitel vývojového centra Radovan Musil v úvodním proslovu
poděkoval agentuře CzechInvest za dosavadní pomoc a podporu. Čerstvě
postavená budova představuje dosud největší investici firmy do nemovitosti v
Brně. Red Hat ve městě expanduje stabilně už několik let, nové pracoviště
zaplní podle předpokladů do tří let.

CzechInvest a další organizace pomáhající podnikatelům se spojily ve
společném projektu
Přes třicet organizací a institucí nabízejících služby malým a středním podnikům letos
společně působí v projektu Czech Local Visibility Events. Jeho cílem je ukázat, že aktivity
těchto organizací se navzájem doplňují a vytvářejí systém umožňující firmám snadno získat
vhodný produkt či službu a tím posílit svou konkurenceschopnost. Jedním ze zúčastněných
partnerů je také agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Roční projekt
Czech Local Visibility Events zakončí listopadová konference.

Výzkum i bez vlastní laboratoře, na pražské firmy čekají Inovační
vouchery
Až 13 milionů korun rozdělí hlavní město mezi malé a střední firmy. Ty mají
možnost díky jednorázovým voucherům spolupracovat s odborníky
z pražských výzkumných organizací. Praha poskytne podporu ve výši až 70
procent nákladů (do hodnoty 200 tisíc korun) na nákup služeb výzkumníků
v rámci osvědčeného systému Inovačních voucherů. Žádosti bude možné
podávat od 1. září do 31. října 2014. Podnikatelé by mohli zahájit spolupráci
s vědci už od ledna 2015.

Nové výzvy v programu na podporu konkurenceschopnosti malých a
středních firem COSME
Evropská komise vyhlásila dvě nové výzvy k podávání návrhů do komunitárního programu
Konkurenceschopnost a inovace (COSME). Cílem programu je zvýšení
konkurenceschopnosti především malých a středních podniků v členských státech EU a
zvyšování počtu nových pracovních míst, které právě malé a střední podniky zajišťují až
z 85 procent. Program také podpoří fondy rizikového kapitálu a bude se věnovat
podnikatelům, kteří vyrážejí se zbožím za hranice svého státu. Pro období 2014 – 2020
program nabízí 2,3 miliardy EUR.

Uskutečnilo se
Kvalifikovaná pracovní síla v Olomouckém kraji
Kvalifikovaná pracovní síla byla tématem schůzky olomouckého
hejtmana Jiřího Rozbořila, náměstka ministra průmyslu a obchodu
Tomáše Novotného a generálního ředitele CzechInvestu Ondřeje
Votruby. Na půdě Olomouckého hejtmanství diskutovali 2. září 2014
zejména o podpoře technického školství v kraji, užší spolupráci mezi
školami a firmami či zvýšení zájmu žáků a studentů o technické
obory.

Vicepremiér Bělobrádek jednal se členy RVVI Královéhradeckého kraje
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se v pondělí 25. srpna 2014 setkal
se členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje.Se zástupci veřejné správy,
regionálních výzkumných organizací a podnikateli jednal o klíčových oborech, na něž by se měl
zaměřit výzkum a vývoj v Královéhradeckém kraji. V rámci takzvané strategie inteligentních
specializací (RIS 3) si kraj vytyčil v oblasti VaV jako své priority automobilový průmysl, strojírenství,
vývoj nových textilních materiálů, ICT a elektroniku, farmacii a výzkum a vývoj v oblasti pokročilého
zemědělství a lesnictví.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
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