
  

V Plané nad Lužnicí bude stát nový závod společnosti Yanfeng Automomotive Interiors 
Přední světový dodavatel přístrojových panelů a kokpitových systémů, společnost Yanfeng Automotive Interiors, otevře
nový výrobní závod v Plané nad Lužnicí. Stavební práce na továrně započnou v nejbližších dnech. Zahájení provozu
společnost plánuje na začátek roku 2018. Investice v regionu vytvoří asi 300 nových pracovních míst.

Vláda schválila vybudování Strategické průmyslové zóny Přerov-Bochoř
Vláda odsouhlasila vznik Strategické průmyslové zóny Přerov-Bochoř. Lokalita bude rozdělena do dvou samostatných
průmyslových zón a provoz přítomného letiště zůstane zachován. Hlavním přínosem zóny budou nové pracovní
příležitosti v Olomouckém kraji. Pracovní místa vzniknou jak přímo v zóně, tak i v navazujících službách.

Japonské zastoupení agentury CzechInvest jednalo s potenciálními investory na veletrhu Techno-Frontier
2016
Japonsko patří mezi tradiční investory v České republice. V současnosti u nás téměř sto japonských výrobních společností
zaměstnává více než čtyřicet tisíc pracovníků. Zahraniční zastoupení agentury CzechInvest, které sídlí v Tokiu, proto vyslalo
své představitele na světový veletrh Techno-Frontier 2016. Cílem bylo oslovit nové firmy a potenciální investory
z elektrotechnického sektoru.

Technologická mise CzechInvestu do Kolumbie přinesla významné partnerství v oblasti Smart Cities
Zástupci agentury CzechInvest se vrátili z pětidenní technologické mise v Kolumbii. Od 11. do 15. dubna 2016 se setkali s
celou řadou kolumbijských výzkumných autorit. Kolumbijci se zajímali o českou výzkumnou infrastrukturu i technologickou
úroveň českých firem. Spolupracovat chtějí kromě oblasti Smart Cities zejména v oblastech zemědělství, materiálového
výzkumu, obnovitelných zdrojů energie, biotechnologií, zdravotnictví a obnově po skončení politického konfliktu.

Češi představili v Rakousku převratné nanotechnologie
Ve Vídni se ve středu 20. dubna 2016 konal první český Nanoden v zahraničí. České nanotechnologické společnosti
představily několika desítkám rakouských firem vynálezy, na kterých v posledních letech pracují. Rakouské firmy zaujaly
aplikace, které zlepšují kvalitu životního prostředí a zdravotnictví, jako například výroba pitné vody na zemědělských farmách
z odpadu, chytré nátěry, které čistí vzduch, antibakteriální oblečení či speciální filtrace s nanovlákennou membránou, jejíž filtr
umí zároveň membránu regenerovat. 

Plzeň přivítala konferenci Průmysl 4.0 v praxi
Více než sedmdesát zástupců firem a příznivců nastupující průmyslové revoluce si přišlo v úterý 19. dubna 2016 poslechnout
vybrané odborníky do plzeňského Techmania Science Center. Hlavními tématy byly zejména podoba nastupující
průmyslové revoluce a její důsledky pro české podnikatelské prostředí.

V Düsseldorfu se konal osmý česko-německý hospodářský stůl
České a německé firmy prezentovaly rozvoj svých podnikatelských projektů na osmém setkání  Wirtschaftsstammtisch
Tschechien. Akce, která se uskutečnila ve středu 20. dubna 2016 v Düsseldorfu, se účastnilo padesát zástupců firem
z České republiky a Německa.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku zná své vítěze
Sdružení pro zahraniční investice a Americká obchodní komora v ČR vyhlásily již popáté výsledky soutěže Nejlepší
spolupráce roku. Cílem akce bylo vybrat a ocenit nejlepší inovativní počiny vzniklé na základě spolupráce mezi veřejnou a
firemní sférou. CzechInvest byl hlavním partnerem soutěže. Vítězi pátého ročníku Nejlepší spolupráce roku se staly
Středoevropský technologický institut Vysokého učení technického v Brně (CEITEC), start-up firma AtomTrace a společnost 
Tescan Brno s projektem Sci-Trace. 

Začíná pátý roční soutěže Inovační firma Zlínského kraje
Zlínský kraj vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepší inovativní firmu. O titul se mohou ucházet společnosti a nově i
zájmová podnikatelská sdružení, které realizují konkrétní inovační aktivity. Přihlášku je možné odeslat prostřednictvím
registračního formuláře dostupného na adrese www.inovacnipodnikani.cz/soutez. 

Vodafone Nápad roku
Již přes 1000 podnikatelských záměrů prošlo soutěží Vodafone Nápad roku, kde získaly investice ve výši bezmála 60 milionů
korun. Tradiční soutěž je určena všem lidem se zajímavým podnikatelským záměrem nebo začínajícím projektem, především
však studentům. Letošní ročník přináší šanci získat investici až 10 milionů korun, okamžitou odměnu pro vítěze ve výši 300
tisíc korun, mentoring od úspěšných podnikatelů nebo speciální soutěž o pobyt v americkém Silicon Valley. Do soutěže se
lze hlásit do 10. května na stránkách www.napadroku.cz.

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

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest


