
  

Mezinárodní strojírenský veletrh 2015
V týdnu od 14. do 18. září 2015 se Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest zúčastní
Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015 v Brně. Na otázky návštěvníků veletrhu budou její
specialisté připraveni odpovídat na společném stánku č. 088 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
agentur CzechInvest a CzechTrade a Svazu strojírenské technologie v přízemí Pavilonu P.
Více informací naleznete zde.

Ministr Mládek navštívil továrnu LEGO, s ředitelem jednal o pobídkách
LEGO rozšiřuje svůj výrobní areál u Kladna. Jeho kapacitu navýší téměř o třetinu. Ministr průmyslu a obchodu Jan
Mládek jednal 25. srpna 2015 s generálním ředitelem společnosti LEGO Production, s.r.o. Michaelem McNultym,
aby si ověřil, jak společnost čerpá investiční pobídky.

Češi míří do Velké Británie propagovat svůj medicínský výzkum
Čeští výzkumníci se zaměřením na onkologii a kardiologii se mezi 31. srpnem a 4. zářím 2015 vydali na technologickou
misi do Velké Británie. Cestu zorganizovala agentura CzechInvest, aby pomohla vybraným odborníkům navázat
kontakty se zahraničními kolegy. Specialisté z pracovišť, jako jsou pražský IKEM či brněnské ICRC a RECAMO, budou
pobývat v Londýně a Cambridge.

Západní Evropa nejatraktivnější investiční destinací, předstihla i Čínu a Spojené Státy
Přímé zahraniční investice v Evropě překonaly vloni další historický rekord. Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti Evropy
pro zahraniční investory (European Attractiveness Survey), který pravidelně provádí společnost EY. Ačkoliv
v celosvětovém měřítku jejich růst zpomalil, Evropě se podařilo přilákat nové projekty v celkové hodnotě 305
miliard amerických dolarů, což je o 36 % víc než v roce 2013.

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu z programu Partnerství znalostního transferu
Termín pro podávání předběžných žádostí byl prodloužen do 30. září 2015. Program má za cíl zlepšit spolupráci mezi
akademickou a podnikatelskou sférou a podpořit společné projekty znalostních organizací a podniků.

Dobíhající Operační program Podnikání a inovace nabízí podnikatelům další 2 miliardy
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo čtvrté prodloužení třetí výzvy k předkládání projektů v programu
podpory Rozvoj s alokací 2 miliardy korun v rámci dobíhajícího Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)
2007-2013. 

Časový posun opravárenského centra HTC v Brně
Společnost HTC se rozhodla přehodnotit všechny celosvětově běžící projekty. Dočasně proto pozastavila i aktivity na
přípravě zahájení provozu opravárenského centra v České republice. Do časové prodlevy se projekt dostal, protože
vedení společnosti se nyní věnuje situaci na asijských trzích.

38. ročník konference Telecommunications and Signal Processing přilákal přes 140 odborníků
V Praze konal 38. ročník mezinárodní vědecké konference Telecommunications and Signal Processing – TSP 2015.
Posláním konference TSP je nabídnout mladým vědeckým a vývojovým pracovníkům v oblasti telekomunikační
techniky a zpracování signálů výměnu zkušeností, nové znalosti a nové kontakty pro budoucí vědeckou práci.

Akce
Supercomputing a jeho budoucnost bude jedním z témat plánovaného semináře v Ostravě
Agentura CzechInvest ve spolupráci s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem při VŠB TU Ostrava
organizuje 21. září 2015 seminář s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj v super computingu?“

Projekt podporující české start-upy CzechEkoSystem zakončí závěrečná konference
Projekt CzechEkoSystem, který podpořil 111 inovativních firem, bude slavnostně zakončen 8. září 2015 v
start-upovém prostředí inkubátoru Impact Hub Praha. Kromě shrnutí projektu se návštěvníci akce mohou těšit i na
inspirativní prezentace účastníků projektů CzechEkoSystem a CzechAccelerator, konkrétně start-upů REPORTING.CZ s.r.o.
a be3D s.r.o. 

Central & Eastern European Automotive Forum letos očekává až 250 schůzek
Více než 40 expertů vystoupí na letošní konferenci Central & Eastern European Automotive Forum, které se koná
13. a 14. října 2015 v Praze. Setkají se zde zástupci automobilek, svazů automobilového průmyslu a dodavatelů
z Německa, zemí Visegrádské čtyřky, Balkánu i Turecka.
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