
  

CzechInvest otevírá Investment Academy
Co investor očekává, jaké jsou jeho představy o ideální investiční lokalitě a jak jej přesvědčit, že nabízená lokalita
je pro jeho záměr ta nejvhodnější. Tyto informace a další zkušenosti, poznatky a postřehy z pravidelných jednání
s investory začala agentura CzechInvest předávat zástupcům regionálních samospráv v rámci tzv. Investment
Academy. 

Generální ředitel CzechInvestu jednal se zástupci Karlovarského kraje
Karel Kučera navštívil 20. listopadu 2015 čtyři města v Karlovarském kraji – Karlovy Vary, Ostrov, Cheb a Sokolov.
Cílem cesty byla především diskuze s místními samosprávami nad rozvojem průmyslových zón a investic v kraji.
Jednou z priorit CzechInvestu je zlepšit situaci v oblasti investic a zaměstnanosti v regionech, jako je Karlovarský
kraj. 

V Tokiu, Ósace a Nagoje si investoři poslechli, jak se podniká a žije v České republice
Ve dnech 17. až 19. listopadu 2015 se ve třech největších Japonských městech – Tokiu, Ósace a Nagoje – konala
série investičních seminářů zaměřená na investiční prostředí v České republice a regionu střední a východní
Evropy. Semináře zorganizovala druhá největší japonská banka SMBC, která v loňském roce otevřela svoji
pobočku pro střední a východní Evropu v Praze, a spolupořadatelem byla i agentura CzechInvest.

Na konferenci AutoSympo se diskutovaly novinky v oboru automotive
Ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 se v Roztokách u Prahy konala tradiční konference AutoSympo, kterou pořádá
Sdružení automobilového průmyslu, Česká automobilová společnost a ČVUT. Dvoudenní akce byla určena pro
širší odbornou veřejnost se zájmem o automobilový průmysl, silniční dopravu a jejich vliv na životní prostředí a
konala se v rámci projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání, který byl vyhlášen Svazem průmyslu a
dopravy ČR. 

CzechInvest v Jihlavě lákal na technické vzdělávání
V Jihlavě se uskutečnil 13. listopadu 2015 první seminář na podporu technického vzdělávání v rámci kraje
Vysočina. Cílem bylo prezentovat informace o současném stavu trhu práce v regionu, nabídce technických oborů
na středních školách, spolupráci středních škol a středoškolských i vysokoškolských studentů s podniky. 

Seminář CzechInvestu pro zahraniční obchodní komory a ambasády se těšil velkému zájmu
V listopadu se uskutečnil seminář CzechInvestu pro zahraniční obchodní komory a obchodní oddělení
zahraničních ambasád v České republice. Hlavním tématem byla nabídka služeb CzechInvestu pro zahraniční
investory. 

Moravskoslezské firmy bojovaly o inovačního „Oskara“
Video-mappingový projektor, vlakové sedadlo GENIO a inovativní karta pro řízení a ochranu v oblasti energetiky –
to jsou vítězné projekty soutěže Inovační firma Moravskoslezského kraje 2015. 

FlowMon Networks jsou NEJinovátorem Jihomoravského kraje 2015
Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 25. listopadu 2015 v Centru AdMaS v Brně. Do soutěže se přihlásilo
téměř 200 firem, u nichž odborná porota posuzovala význam inovačních aktivit pro region Jihomoravského kraje,
úroveň spolupráce s akademickou sférou, vztahy vůči zaměstnancům i zákazníkům, či vliv na reprezentaci kraje v
zahraničí.

Projekt CLUS3 zakončila závěrečná konference
V prostorách agentury CzechInvest se 23. listopadu 2015 konala závěrečná konference projektu CLUS3.
Zúčastnilo se jí na 30 hostů z řad českých klastrů a zahraničních zástupců zemí zapojených do projektu.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
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