
  

V roce 2015 dojednal CzechInvest investice za 45 miliard korun
106 tuzemských a zahraničních investic dojednala v roce 2015 agentura CzechInvest. Do české ekonomiky díky tomu
přiteče bezmála 45 miliard korun a vznikne přesně 14 040 nových pracovních míst. Z toho 2,5 tisíce v regionech, které se
dlouhodobě potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti – v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

Vznikne Agentura pro podnikání a inovace
Novelou zákona o podpoře malého a středního podnikání, která prošla ve Sněmovně třetím čtením, dochází k vytvoření nové
příspěvkové organizace s názvem Agentura pro podnikání a inovace (API). Necelých 130 zaměstnanců agentury
CzechInvest přejde do nové organizace, která bude mít na starosti čerpání peněz z fondů Evropské unie. 

Zelená informační linka CzechInvestu byla v roce 2015 nejvytíženější v historii
Více než 15 tisíc dotazů ohledně programů podpory podnikání zodpověděli v roce 2015 pracovníci agentury CzechInvest na
Zelené informační lince. Nejvíce telefonátů bylo odbaveno v červnu a srpnu, téměř 2,5 tisíce v každém měsíci. Velký zájem
vyvolalo zahájení příjmu žádostí o podporu z nově spuštěného Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) v červnu.

Generální ředitel CzechInvestu podepsal memorandum s bavorským inkubátorem Evropské kosmické
agentury ESA
V pátek 11. března 2016 navštívil generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera podnikatelský kampus Ludwiga Bölkowa v
německém Ottobrunnu. Za účasti premiéra Bohuslava Sobotky zde podepsal Memorandum o porozumění mezi
CzechInvestem a společností Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen. 

Čtvrtá průmyslová revoluce je za dveřmi
Nastupující průmyslová revoluce je aktuálním tématem v řadě světových ekonomik. Její podobu a důsledky pro české
prostředí chce tuzemským průmyslovým podnikům přiblížit také agentura CzechInvest. Připravila pro ně proto sérii konferencí
nazvaných Průmysl 4.0 v praxi. První z nich pořádal CzechInvest spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu 25. února 2016
v Brně.

CzechInvest očekává miliardové investice z Číny
V roce 2015 dojednala agentura CzechInvest investice z Číny za více než 1 miliardu korun. Proti předchozím rokům, kdy roční
objem čínských investic nepřekročil 500 milionů, je to skokový nárůst. V jednání jsou navíc další projekty, které by do České
republiky mohly přinést přes 5 miliard korun. Nové poptávky přivezl CzechInvest v čele s generálním ředitelem Karlem Kučerou
z listopadové návštěvy Číny.

Mölnlycke Health Care slavnostně zahájila stavbu továrny
Symbolickým poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba továrny společnosti Mölnlycke Health Care. Švédská
firma vyrábějící jednorázové zdravotnické sety je prvním významným investorem v průmyslové zóně na místě bývalého dolu
Dukla v Havířově.

CzechInvest obdržel prestižní cenu Site Selectors Guild Award
Agentura CzechInvest úspěšně proměnila nominaci v soutěži Site Selectors Guild Excellence in Economic Development
Award. Cenu za CzechInvest převzal Jan Chmelík, zahraniční zástupce na východním pobřeží. Slavnostní vyhlašování se konalo
v rámci konference The Site Selectors Guild Annual Conference 2016 v americkém Nashvillu.

Zástupci CzechInvestu představili v Soulu české investiční prostředí
V jihokorejském Soulu se uskutečnily dva semináře se zástupci korejských společností a vládních institucí. Semináře
zaměřené na přímé zahraniční investice, fúze a akvizice zaštítil velvyslanec České republiky v Koreji Tomáš Husák. Akci
pořádanou agenturou CzechInvest a Asociací pro zahraniční investice navštívilo více než 80 zahraničních hostů.

CzechInvest prezentoval na největším veletrhu informačních a komunikačních technologií
V německém Hannoveru se na největším veletrhu v oboru informačních a komunikačních technologií CeBIT sešli světoví lídři a
klíčoví odborníci z IT sektoru. Veletrh se letos zaměřil na prosazování digitalizace do všech oblastí hospodářství a společnosti.
Zástupci agentury CzechInvest zde firmám představili IT sektor v Česku a informovali o investičním prostředí a rámcových
podmínkách podnikání v České republice.

Akce CzechInvestu
Building Blocks 2016
V červnu se chystá již druhý ročník česko-německého přeshraničního workshopu Building Blocks of the Future, který se
věnuje spolupráci a podnikání v nanotechnologiích mezi oběma zeměmi. Akce se letos uskuteční 14. června v Drážďanech.
Organizátory jsou CzechInvest, německá agentura pro podporu podnikání Germany Trade & Invest, společnost
Fraunhofer IWS a velvyslanectví ČR v Německu. Více informací naleznete na www.buildingblocks2016.eu
CENTRAL NANO
Konference CENTRAL NANO nabídne zájemcům informace o možnostech spolupráce v oblasti nanotechnologií s českými
společnostmi, podnikateli, klastry i výzkumnými organizacemi a univerzitami. Událost organizují JIC, BIC Plzeň a Enterprise
Europe Network a bude se konat 1. června 2016 v Brně. 
Seznam všech akcích pořádaných agenturou CzechInvest naleznete zde.
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