
  

Čemu se věnuje nová Agentura pro podnikání a inovace?
Ve středu 1. června 2016 zahájila svou činnost Agentura pro podnikání a inovace. Státní příspěvková
organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR je implementační agenturou pro podporu podnikání a
inovací ze strukturálních fondů EU. Administruje Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) 2014-2020.
Podrobnější informace o příčinách této změny a jejích důsledcích pro vás a vaši činnost najdete zde. 

Saint-Gobain Sekurit otevřel v Hořovicích novou výrobní linku
V Hořovicích u Berouna společnost Saint-Gobain Sekurit slavnostně otevřela novou výrobní linku na výrobu
automobilových skel. Stavbu dvou nových výrobních hal o rozloze 13 000 m2 zahájila na podzim 2014 a
provozuje je už od letošního jara. Do nejmodernějšího zařízení na výrobu autoskel v Evropě investoval 1 miliardu
korun.

Röchling Automotive rozšiřuje závod v Kopřivnici
V Kopřivnici se konalo slavnostní otevření rozšířeného závodu společnosti Röchling Automotive. Společnost
na výrobu plastových dílů pro automobily dokončila výstavbu nových výrobních a skladových prostor a instaluje
zde další výrobní zařízení. Do rozšíření firma investovala 8 milionů EUR.  V závodě nyní pracuje 130 lidí a počet se
ještě zvýší.

Českou vědu a výzkum představil CzechInvest na 2016 BIO International Convention
Od pondělí 6. června do čtvrtka 9. června 2016 se na konferenci 2016 BIO International Convention prezentoval
CzechInvest společně s dalšími deseti vystavovateli z České republiky. Jedna z nejprestižnějších mezinárodních
akcí v oboru life sciences přivedla do San Franciska téměř 16 tisíc účastníků ze 76 zemí. Představilo se na ní více
než 1 800 vystavovatelů a dle statistik organizátorů on-line partneringový systém v průběhu veletrhu
zprostředkoval rekordních 35 tisíc jednání.

Mezinárodní veletrh SUBCON přilákal návštěvníky z celého světa
V Anglii se konal největší mezinárodní veletrh strojírenských subdodávek SUBCON. Veletrh se koná každoročně a
je určen odborné veřejnosti. Letos se jej účastnilo více než 360 dodavatelů z celého světa. Česká Republika
měla v tomto roce na veletrhu výsadní postavení vzhledem k tomu, že byla zvolena Zemí roku 2016.

Česká republika je investiční hvězdou střední Evropy
Eurostat zveřejnil srovnání údajů o HDP a kupní síle evropských zemí v roce 2015, které ukazuje, že region
Praha je devátým nejúspěšnější regionem v Evropě. Informoval o tom webový portál Independent.ie.
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