
  

Investoři mají zájem o pobídky i přes sníženou podporu
I přes sníženou míru podpory od státu, která klesla z původních 40 na 25 procent, je o investiční pobídky
v České republice stále velký zájem. Agentura CzechInvest v roce 2015 přijala 67 žádostí. V drtivé většině se
jedná o záměry expandovat. Firmy, které v roce 2015 zažádaly o investiční pobídky, chtějí investovat bezmála 33
miliard korun. Vytvořit by tak mohly přes 6 tisíc nových pracovních míst.

Evropská kosmická agentura otevře v Praze podnikatelský inkubátor
Dlouho očekávané otevření inkubátoru ESA BIC Prague (European Space Agency Business Incubation Centre
Prague) se blíží. Hlavní město Praha oficiálně potvrdilo finanční dotaci ve výši 22,3 milionu korun pro program
agentury CzechInvest ESA BIC Prague. Schválená podpora je regionální spoluúčastí na projektu. Stejnou
částku poskytne také Evropská kosmická agentura (ESA) Částka podpoří v horizontu 5 let celkem 25 start-upů. 

Největší světový veletrh nanotechnologií navštívilo 50 tisíc zájemců
Ve dnech 27. až 29. ledna 2016 se v Tokiu konal 16. ročník největšího světového veletrhu nanotechnologií
nano tech 2016. V konkurenci 586 expozic z celkem 23 zemí se neztratili ani čeští zástupci. Představili oborově
rozmanitá témata od nanovlákem a funkčních textilií až po biomedicínské aplikace a monokrystaly.

Město Liberec přivítalo Startup Europe Week
Liberec ožil v úterý 2. února 2016 celoevropskou iniciativou pro začínající podnikatele Startup Europe Week.
Spolu s Prahou a Brnem se tak stal jedním ze tří českých měst, která tuto mezinárodní iniciativu pro začínající
podnikatele organizovala. Celkově akci podpořilo ve stejný týden více než 220 měst ze 40 zemí Evropy.

Jak efektivně stavět a úsporně provozovat datová centra osvětlí březnová konference v Praze
Ve středu 16. března 2016 se v Praze v Clarion Congress Hotelu uskuteční konference Moderní datová
centra: efektivní výstavba a úsporný provoz. Určená je nejen pro majitele datových center, IT profesionály a
manažery zajímající se o datová centra, ale i pro municipality a odborníky z veřejné správy zabývající se
výstavbou a energetikou.

Přihlaste svůj projekt do soutěže Nejlepší spolupráce roku
Do pátého ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku lze přihlásit projekty i jejich části, které byly realizovány
či ukončeny v období mezi 1. červencem 2014 a 31. prosincem 2015. Soutěž, která každoročně oceňuje projekty
spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou, vyhlašuje Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a
Americká obchodní komora v ČR.
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