
  

MPO jako první ministerstvo kompletně dočerpalo prostředky z OPPI
Pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu proplatili 22. prosince 2015 poslední žádosti o platby
podnikatelům v rámci vyúčtování jejich projektů. MPO je tak prvním resortem, který dočerpal 100 % z
Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), jenž disponoval celkovou alokací finančních prostředků
přes 3 miliardy EUR. Největší zájem v posledním půl roce zaznamenaly programy Rozvoj, Prosperita, Potenciál a
Inovace.

General Electric postaví v České republice centrum excelence turbovrtulových motorů
GE Aviation, divize letectví společnosti General Electric, oznámila svůj plán vystavět svoji novou centrálu pro
vývoj, testování a výrobu turbovrtulových motorů v České republice. Svůj záměr stvrdila ve společném
memorandu s českou vládou. Celkem zde plánuje vytvořit více než 500 nových pracovních míst.

Jihomoravský kraj pracuje na zlepšování investičního a podnikatelského prostředí jednotněji
Zástupci Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Regionální hospodářské komory Brno, Regionální
rozvojové agentury Jižní Moravy a agentury CzechInvest se chtějí do budoucna pravidelně setkávat. Cílem těchto
setkání má být diskuze na rozvojem regionu a způsobech, jak kraj ještě více zatraktivnit pro podnikatele a
investory.

Historicky první setkání zástupců zemí Visegrádské čtyřky (V4) v Japonsku
První jednání zástupců diplomacie i soukromého sektoru zemí V4 se konalo v prosinci na půdě České
ambasády v Tokiu. Česká republika, jako aktuálně předsedající země skupiny byla hlavním organizátorem
schůzky, impulz k jejímu uspořádání ovšem vzešel ze vzájemné diskuze o spolupráci mezi Českou obchodní a
průmyslovou komorou v Japonsku s její polskou protistranou.

EU se deindustrializuje, zvrátit trend pomáhá i průmysl v Česku
Z nové zprávy Evropské komise – EU structural change report 2015 – která hodnotí Evropskou unii z pohledu
výrobních struktur a specializace v posledních 15 letech, vychází Česká republika velmi pozitivně. Česká
republika dle zprávy, která shrnuje data z let 2000 až 2014, patří mezi státy s největším nárůstem hrubé
přidané hodnoty ve zpracovatelském průmyslu. Ta celkově činila 111 procent.

Amazon plánuje postavit v Praze nové návratové centrum
Společnost Amazon oznámila svůj záměr otevřít v Praze během čtvrtého čtvrtletí 2016 nové centrum
vráceného zboží. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu zákazníků v celé Evropě chce společnost přemístit
své současné centrum vráceného zboží z Dobrovíze do nové lokality.

České firmy pronikají do britského leteckého průmyslu
Zástupci českých podniků navštívili na konci listopadu největší britskou leteckou alianci Midlands Aerospace
Alliance (MAA) v Coventry. Setkali se zde s reprezentanty 23 významných britských společností a získali tak
unikátní možnost navázat kontakty v jinak velmi uzavřeném odvětví.

CzechInvest podepsal memorandum o porozumění s korejskou exportní pojišťovnou K-sure
Během návštěvy prezidentky Korejské republiky Pak Kun-hje došlo k podpisu memoranda o porozumění
mezi Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a oficiální vývozní úvěrovou agenturou Korejské
republiky K-sure. Záměrem je vybudovat silnější spolupráci mezi oběma stranami v podpoře korejských
investorů, kteří přicházejí do České republiky.

Technická univerzita v Liberci ocenila studentské start-upy
První ročník soutěže „Nejlepší start-up TUL“ odstartoval letos na jaře a vyvrcholil slavnostním vyhlášením
vítězů v prosinci 2015. Ve finále se utkalo celkem šest studentských projektů. Soutěžil třeba návrh na výrobu
ochranných balistických oděvů či projekt podporující férový prodej zeleniny. Předání cen se konalo v rámci
veletrhu pracovních příležitostí T-Fórum v Liberci, kde byl zároveň zahájen druhý ročník soutěže.

Starostové a úředníci z Vysočiny se školili, jak do regionu přilákat investory
Dvoudenní investiční akademie se konala 15. a 16. prosince 2015 v prostorách Krajské hospodářské komory
Kraje Vysočina. V rámci přednášek se zástupci českých měst dozvěděli, jak vytvořit a zatraktivnit průmyslové
zóny pro investory, a přispět tak k navýšení nových pracovních míst ve své lokalitě.
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