PARTNER VAŠEHO ROZVOJE!

Připravili jsme pro podnikatele a širokou
veřejnost několik zajímavých akcí a
seminářů 2016/2017

1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary)

Seminář se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodern
manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschop
Přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu
organizací.
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů,
controllingu, projektového řízení, procesního řízení
Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč vč. DPH), ostatní: 2600 Kč bez DPH (3146 Kč vč. DPH)

infolisty

DVOUMĚSÍČNÍK KRA JSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRA JE
8.11.2016 Krajská exportní konference (Cheb)

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK KK, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťov
společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu. Promin
řečníci budou komentovat jednotlivé fáze exportu a nabídnou jak novinky z oblasti exportu zkuš
exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak maximálně využít existující možnosti podpory exportu.
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je zdarma.

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (Cheb)

Cílem semináře je seznámit Vás se základy controllingu a jeho nástroji, pochopení principů ekonomic
fungování organizace na příkladech z praxe, procvičit se v ekonomických úvahách a jednoduchých analý
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finančních cílů.
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušeností vzdělávání v oblasti auditu informačních systémů,
controllingu, projektového řízení, procesního řízení
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč vč. DPH), ostatní: 2300 Kč bez DPH (2783 Kč vč. DPH)

022021

23.11.2016 Základy koučování v managementu (Cheb)

Manažer není kouč, ale naučit se dobře koučovat výrazně posiluje jeho schopnosti řešit složité situace, ro
pod sebou samostatné a schopné lidi a využívat jejich potenciál. Přijďte si to zažít na vlastní kůži. Uká
Vám, jak lze efektivně kombinovat řízení a koučování v manažerské práci, potenciál koučování pro r
efektivity a výkonnosti firem a jejích lidí.
Lektor: Ing. Miroslav Spousta, konzultant, lektor a kouč s 17 letou praxí v manažerském poradenství a
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování.
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. D

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov)

Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připravený i improvizovaný mluvený projev, zlepšit si dove
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a posílit své silné stránky v rétorice a minimalizovat slabé str
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace při zvládání náročných situací. Naučit se vědomě a efek
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poznání sebe sama posílíte potřebné dovednosti vedouc
profesionální prezentaci.
Lektor: Mgr. Petra Strnadová, nezávislá trenérka, konzultantka, koučka a facilitátorka
Datum a místo konání: 8.12.2016, Sokolov
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,- Kč vč. DPH), ostatní: 1700,- Kč bez DPH (2057,- Kč vč. D

PA RT N E Ř I K R A J S K É H O S P O DÁ Ř SKÉ KOMO R Y KA R LOVA R SKÉHO KR A JE:

CORPORATE DESIGN MANUAL
4. Die Logovarianten

Aussehen und Einsatz
ept hat seinen Hauptsitz in Peiting, den Ursprung in Buching und mehrere
Niederlassungen im Ausland. Für alle wird die ept-Bildmarke verwendet und
es gelten die gleichen Richtlinien bezüglich des Corporate Design.

4.1 ept connector s.r.o.
Das Werk in Tschechien ist eine eigenständige Firma, die sich aber in
Gestaltung und Auftritt stark an der ept GmbH & Co. KG orientiert.
ept connector s.r.o. ist mit einem eigenen Firmenzeichen ausgestattet,
das anstelle des ept-Schriftzuges mit den drei Punkten eingesetzt wird.
Es besteht aus dem ept-Logo und dem Zusatz connector s.r.o. Die
sonstigen CD-Richtlinien bezüglich Farbe, Schrift und Platzierung sind
davon nicht betroffen.
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kalendář akcí
PARTNER
VAŠEHO ROZVOJE!

Vzdělávací kurzy pořádané v rámci projektu
1.11.2016 Procesní řízení (Karlovy vary)
Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK II.,
Seminář se komplexně věnuje lidské i technické
manažerským technikám, které musejí firmy za
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010922:
Přiblížení transformace firmy z funkční na procesn

organizací.
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušen
controllingu, projektového řízení, procesního řízen
Datum a místo konání: 1. 11.2016, Karlovy Vary
Cena: Pro členy KHK KK: 2200 Kč bez DPH (2662 Kč

5.-6. 5. 2021

Stres a jeho odstraňování

12 -13. 5. 2021

MS Excel pro pokročilé

19.-20. 5. 2021

Motivace zaměstnanců

26.-27. 5. 2021

Projektové řízení

2.-3. 6. 2021

MS Word

9.-10. 6. 2021

Rétorika

16.-17. 6. 2021

Prezentační dovednosti

21.-22. 6. 2021

Firemní kultura

24.-25. 6. 2021

23.11.2016 Základy
Kompetentní manažer metodou Horsemanship
II. koučování v management

8.11.2016 Krajská exportní konference (Cheb)

Na konferenci vystoupí zástupci HK ČR, KHK K
společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a
řečníci budou komentovat jednotlivé fáze expo
exportérům, tak rady začínajícím exportérům, jak m
Datum a místo konání: 8.11.2016, Cheb, účast je z

9.11.2016 Ekonomické a finanční minimum (C

Kurzy jsou určené pouze pro zaměstnance členských firem KHK KK zapojené
do projektu. Školení v rámci projektu budou probíhat až do dubna 2022. Na
základě volné kapacity některých kurzů je ještě stále možné do projektu zapojit i další firmy a jejich zaměstnance.

Cílem semináře je seznámit Vás se základy contr
fungování organizace na příkladech z praxe, procv
celý seminář tak poskytne podporu při plnění finan
Lektor: Ing. Petr Grešl, lektor s dlouholetou zkušen
controllingu, projektového řízení, procesního řízen
Datum a místo konání: 9. 11.2016, Cheb
Cena: Pro členy KHK KK: 1900 Kč bez DPH (2299 Kč

Manažer není kouč, ale naučit se dobře koučovat v
pod sebou samostatné a schopné lidi a využívat
Vám, jak lze efektivně kombinovat řízení a kouč
efektivity a výkonnosti firem a jejích lidí.
Lektor: Ing. Miroslav Spousta, konzultant, lektor a k
vzdělávání a 9 letou praxí v koučování.
Datum a místo konání: 23. 11.2016, Cheb
Cena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,-

8.12.2016 Úspěšná prezentace (Sokolov)

Přijďte se naučit přesvědčivě zvládnout připrave
zaujmout a upoutat pozornost, identifikovat a pos
Rozkrýt pravidla a zásady efektivní prezentace př
pracovat se skupinou posluchačů. Skrze lepší poz
profesionální prezentaci.
Lektor:
Mgr. Petra
nezávislá trenérka, k
situace způsobená epidemiologickými opatřeními,
je nejen
proStrnadová,
podnikatele
Datumpomoct
a místo konání:
Sokolov
hospodářská komora Karlovarského kraje připravena
všem8.12.2016,
podnikaCena: Pro členy KHK KK: 1400,- Kč bez DPH (1694,-

Uvědomujeme si, že současná
velice složitá. Proto je Krajská
telům, kteří se ztrácí v současných opatřeních a podporách.
Opět je aktivní také expertní skupina, která poskytuje své poradenství zdarma a konzultaci je možné dohodnout na emailu info@khkkk.cz, případně volfova@khkkk.cz.
Na webu Hospodářské komory ČR www.komora.cz/koronavirus/ také najdete přehledně všechny informace na jednom místě.

Tým KHK KK

Jsme v tom s vámi! 
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noví členové
Krajská hospodářská komora
představuje své nové členy
TOPEN spol. s r.o.

IČ: 14705869, Boženy Němcové 426/6, 360 01 Karlovy Vary
systémy ústředního vytápění, zdravotně technické instalace, stavební práce
www.topen.cz

Kozubková Sandra

IČ: 03487873, Kotkova 1426/6, 352 01 Aš
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, poradenství pendlerům

König – Porzellan Sokolov, spol. s r.o.
IČ: 64357392, Dobrovského 544, 356 04 Dolní Rychnov
dekorace porcelánu technikou tisknutí a ruční malby
www.koenig-porcellan.cz

Stavby IS, s.r.o.

IČ: 26403510, Lomená 326, 351 35 Plesná
zemní práce, inženýrské a dopravní stavby, nákladní autodoprava.
www.stavby-is.cz

Pracant s.r.o.

IČ: 26385368, Podnikatelská 155/1, 350 02 Cheb
prodej pracovních oděvů
www.pracant.com

VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.

IČ: 08303088, Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov
výroba a dodávka pitné vody, zpracování odpadních vod, vodohospodářská činnost
www.vodasok.cz

A 11 s.r.o.

IČ: 27120805, Ortenovo nám. 36, Praha 170 00
vydavatelství
www.a11.cz

Asociace sanačních společností z.s.
IČ: 08660042, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha
společenství zástupců největších sanačních firem
www.a-sanace.cz
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informace
Daruj krev s komorou
Ukaž srdce, daruj krev
Termíny:
27. 4. 2021
6:00 - 8:00 hodin
Cheb, K Nemocnici 17
Transfúzní oddělení Nemocnice Cheb
6. 5. 2021
6:30 - 9:00 hodin
Karlovy Vary, Vítězná 10
Transfúzní oddělení Nemocnice Karlovy Vary
12. 5. 2021
6:30 - 9:00 hodin
Sokolov, Slovenská 545
Dárcovské centrum Nemocnice Sokolov

Registrace online zde
{5 }
www.khkkk.cz

informace
Setkání podnikatelů
s hejtmanem a radními kraje
První setkání podnikatelů s novým vedením Karlovarského kraje uspořádala Krajská hospodářská
komora 30. března 2021. V online prostředí se sešla
třicítka podnikatelů. V úvodu představil hejtman
Petr Kulhánek vize a priority kraje ve svém funkčním období. „Současnou hlavní prioritou je příprava
transformace regionu na přechod z doby fosilní do
doby zelené po útlumu těžby uhlí. Snažíme se vyjednat pro Karlovarský kraj maximální možnou alokaci
z Fondu pro spravedlivou transformaci, která bude
určena pro projekty kraje, obcí i firem působících na
území regionu,“ uvedl Petr Kulhánek. Další prioritou
je restart lázeňství a cestovního ruchu jako motoru lokální ekonomiky a dostupné zdravotnictví pro
občany jak v oblasti nemocniční, tak i ambulantní
péče.
Téma transformace regionu doplnil i náměstek hejtmana pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a transformaci regionu Vojtěch Franta. „V současné době
připravujeme Plán spravedlivé územní transformace, který by měl obsahovat významné strategické
projekty. Transformací regionu bychom rádi dosáhli
i změny image Karlovarského kraje jako místa, kde
se dobře žije, je zde dostupné vzdělávání a atraktivní zaměstnání a každý je zde vítán,“ doplnil Vojtěch
Franta. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou probíhá nyní informační kampaň v podobě
workshopů pro podnikatele, prostřednictvím kterých dostávají informace, jakým způsobem se mohou zapojit do plánu transformace regionu a čerpat
finanční prostředky na realizaci svých projektových
záměrů.
Přímá podpora lázeňství a cestovního ruchu bude
pokračovat ve formě příjezdových voucherů pro návštěvníky, které se osvědčily již koncem minulého
roku. Kraj vyčlenil na vouchery ze svého rozpočtu
3 miliony korun. Dále se připravuje finanční podpora na lázeňská lůžka. Nepřímou podporu pak představuje hlavně intervence vedení kraje na vládu ČR.
Vláda již schválila navrhované povolení lázeňských
pobytů pro samoplátce. Kraj dále usiluje o to, aby
byly postcovidové lázeňské pobyty hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Připravuje se také marketingová kampaň, která by měla přilákat do lázní
a ostatních zařízení cestovního ruchu především
domácí klientelu.

Hejtman informoval také o aktuální epidemické situaci v regionu. „Situace se začíná zlepšovat. Počty
nakažených jsou až desetkrát nižší než před 4 týdny,
kdy přibývalo až 1500 nakažených týdně, v současné době se jedná o 100 až 120 nově nakažených týdně. Nemocnice začínají opět dýchat a nejsou nutné
transfery nemocných mimo region,“ uvedl hejtman
Petr Kulhánek. Po Velikonocích se předpokládá
postupný návrat žáků do škol a uvolnění obchodu
a služeb. Povinné testování ve firmách by mělo probíhat častěji, jedenkrát za 5 dní. V oblasti vakcinace
je Karlovarský kraj na špičce mezi kraji, proočkovanost obyvatel je více než 13 %, přes 4 % obyvatel
je očkováno i druhou dávkou. Kraj se však potýká
s nedostatkem vakcín, kdy kapacita vakcinačních
center je naplněna pouze na 50 %. V nejbližší době
se očekává navýšení dodávky vakcín.
V oblasti dopravy, kterou má ve své gesci náměstek
hejtmana Jan Bureš, se podnikatelé dozvěděli o nákupu nových ekologických autobusů a plánovaném
výběrovém řízení na dodavatele autobusové dopravy, pořízení elektrických vlakových souprav a dokončení dálnice D6 do roku 2026 dle příslibu ministra Havlíčka. „Karlovarské letiště, které se potýká
s výrazným propadem, bude usilovat o co nejrychlejší obnovení linek do Ruska a Uzbekistánu a vyjednává se s cestovní kanceláří Čedok o zahájení letů
do bulharského Burgasu,“ uvedl radní Bureš.
Došlo i na zodpovězení konkrétních dotazů podnikatelů a přínosnou diskusi. „Myslím, že setkání
proběhlo k oboustranné spokojenosti vedení kraje
i podnikatelů, kteří se dozvěděli řadu zajímavých informací. Další setkání plánujeme na konci května.
Velmi si vážíme nastavené úzké spolupráce s Karlovarským krajem, který naslouchá a zajímá se o názory podnikatelů a snaží se je zapojit do svých transformačních programů,“ uzavřel setkání předseda
Krajské hospodářské komory Tomáš Linda.
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Yez! Výživa s nutričním terape
Poskytování komplexních pora
zuje se nejen na kvalitní diagno
veřejnost od mladých zákazník
mu klientovi s ohledem na jeho

Olena Ukalska - manikérka a
Nabízí manikúru, pedikúru a kr
nehtů, kreativní líčení, dětský k
do lázeňských domů a domácn

Natálie Bezdíčková – kosmeti
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ
zároveň také nabízí mobilní kos
v pohodlí domova svých kliente

Halyna Deykalo – Kosmetika
Kosmetický salon blízko centra
kám i klientům se plně věnuje a
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup
v péči o tělo by měla být aktivní

informace
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informace
V Karlovarském kraji se školy a firmy
snaží udržet praktickou výuku i přes
nepřítomnost žáků ve školách
Od Nového roku je v České republice opět povinná
distanční výuka a zakázána přítomnost žáků ve školách. Tentokrát není výjimka ani pro odborný výcvik
a praktickou výuku žáků. Ta je ale u žáků hlavně
učebních oborů zásadní a nenahraditelná.
V rámci setkání, na kterém si firmy a školy sdílí své
zkušenosti a které Krajská hospodářská komora
pořádá v rámci aktivity Pilotního ověření prvků duálního systému vzdělávání, jež je součástí projektu
Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, ale vyšlo najevo, že školy ve většině
případů využívají k náhradě odborného výcviku individuálních konzultací. Ty jsou povolené i v rámci distanční výuky, žáci tak dochází na odborný výcvik sice
v menším rozsahu, než je běžná praxe, zato se jim
dostane individuální péče. „Není to ideální, protože
pokud máte kolektiv 30 dětí, trvá to i celý měsíc, než
se všichni protočí a často se tak na odborný výcvik
dostanou žáci pouze jednou za měsíc. Pozitivní poznatek ale je, že pokud je učitel či instruktor na dílně
pouze s jedním žákem, stihne ho naučit mnohem více
než při běžné kolektivní výuce,“ shrnul praktickou výuku na ISŠ Cheb její ředitel Jan Homolka.
Velkou výhodou je zde spolupráce s firmami, protože
do nich se žáci na odborný výcvik dostanou častěji
než jednou měsíčně. Navíc si stále udržují pracovní
návyky a režim, který je pro děti tak nezbytný. „Snažíme se, aby lektor se studentem byl částečně izolován
na hale a nedocházelo ke kontaktu s běžným provozem. Žáci si při konzultacích spíše opakují to, co se
naučili ještě když fungovali praxe v plném rozsahu.
Je to boj, ale dokázali jsme alespoň pro obor elektromechaniků udržet praxe v běhu i v únoru a březnu,“
shrnuje situaci jednatel firmy HF-Czechforge Jiří
Strádal.
„I v naší škole se snažíme udržet odborný výcvik
pomocí individuálních konzultací, i když prozatím
převážně jen u závěrečných ročníků. Snažíme se
všechny žáky vystřídat v týdnu, kdy mají mít odborný
výcvik. Mají tedy kratší časový úsek, ale vidíme je každý týden a mají tak možnost se zeptat na to, co jim
není z probírané látky jasné nebo si vyzkoušet i úkony v rámci odborné výcviku. Zaměřujeme se hlavně

na témata a dovednosti, které jsou u závěrečných
zkoušek,“ dodává vedoucí dílen a učitel praktického
výcviku automechaniků a autotroniků na SPŠ Ostrov
Jaroslav Zmeškal.
„I v naší škole využíváme formu individuálních konzultací, bez nich bychom vůbec neobstáli,“ konstatuje ředitelka SUPŠ Karlovy Vary Markéta Šlechtová.
„Hlavně čtvrťáci chodí po celou dobu, co jsou konzultace možné. Učně máme jen ve firmách. Zde jsme se
ale se zlou potázali, protože tyto konzultace nejsou
povinné, takže musí být vůle jak na straně žáka, tak
na straně rodiče. Také máme dost žáků, kteří jsou na
internátu a když nefungují internáty, žáci nemohou
dojíždět na konzultace. Proto u učňovských oborů tyto konzultace vesměs neprobíhají, i když firmy
byly nachystané a ochotné praxe připravovat. Také
se chystáme, pokud nám to tedy Vláda ČR dovolí, od
poloviny května až do konce června jet u učňovských
oborů pouze odborný výcvik bez narušení teoretickou výukou. Momentálně se chystáme oslovit firmy,
zda by byly ochotné přijmout žáky v takovém rozsahu,“ dodává Markéta Šlechtová.
Tuto variantu plného odborného výcviku bez střídání
s teoretickou výukou vítá například i jednatel společnosti ept connector s.r.o. Tomáš Musil. Společnost ept connector se momentálně zapojuje plně do
distanční výuky na Střední průmyslové škole Ostrov
a praktické vyučování pro strojaře i nástrojaře nahrazuje online výukou, kterou vede instruktor a vedoucí
výcvikového centra Petr Toth. „Potřebovali bychom
už ale výuku zintenzivnit a postavit děti k soustruhu,
u kterého mnozí nestáli už téměř rok,“ dodává Ing.
Tomáš Musil. Online praktickou výuku upřednostňují i na Střední škole logistické ve spolupráci s firmou
Petr Fiala - velkoobchod s drogerií s.r.o.
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Yez! Výživa s nutričním terape
Poskytování komplexních pora
zuje se nejen na kvalitní diagno
veřejnost od mladých zákazník
mu klientovi s ohledem na jeho

Olena Ukalska - manikérka a
Nabízí manikúru, pedikúru a kr
nehtů, kreativní líčení, dětský k
do lázeňských domů a domácn

Natálie Bezdíčková – kosmeti
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ
zároveň také nabízí mobilní kos
v pohodlí domova svých kliente

Halyna Deykalo – Kosmetika
Kosmetický salon blízko centra
kám i klientům se plně věnuje a
a byli maximálně spokojeni.
Institut RM, Pavel Vaněk

pozvánka
Partneři konference:

pozvánka:

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si Vás dovoluje po

Pozvánka: Online exkurze kariérových poradců d
Online
Krajskáexkurze
exportníkariérových
konference
v okresu Cheb
poradců
on-line do firem v okresu Cheb
KDY: 16. září 2020, 10:00 – 13:00
Termín:
ZDARMA
Termín:

PROGRAM:

Program:

13. 5. 2021, 13:00 – 15:30 hodin
13. 5. 2021, 13:00 – 15:30 hodin

Místo:

ONLINE na URL odkazu,
který zašleme po přihlášení

Podmínky účasti:

ZDARMA pro přihlášené

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Mansfeldová
tel: 737 045 998
email: mansfeldova@khkkk.cz
Ing. Barbora Volfová
tel: 608 887 078
email: volfova@khkkk.cz

13:00 – 13:45 Prezentace webové ap
13:00 – 13:45
po škole v Karlovarském kraji
Prezentace webové aplikace
– Můjaplikace
život po škole
Webová
mujzivotposkole.
Místo:
v Karlovarském kraji
kariérové poradenství žákům ZŠ a
Webová aplikace mujzivotposkole.cz je určena pro
přehledné informace o jednotl
kariérové
ONLINE na URL odkazu,
kterýporadenství
zašleme žákům ZŠ a SŠ a poskytuje
přizpůsobené
regionálnímu
přehledné informace o jednotlivých
povoláních
při- trhu prác
po přihlášení
způsobené regionálnímugramotnosti.
trhu práce a základ finanční gramotnosti.

13:45 – 14:05 LAGARDE SPEDITIO
s

13:45 – 14:05
nákladní
TRUCK UNION,
LAGARDE SPEDITION spol.
s r.o. –doprava
nákladnía doprava
a TRUCK UNION, spol. smotorových
r.o. - opravy motorových
vozidel
vozidel

Podmínky účasti:

Z D A R M A pro přihlášené

14:05 – 14:25 HB Print s.r.o. - komple

14:05 – 14:25
ofsetového
tisku ofsetovéHB Print s.r.o. - komplexní
služby v oblasti
ho tisku

14:25

–

14:45

HF-Czechforge

14:25 – 14:45
zápustkových výkovků
HF-Czechforge s.r.o. - výroba zápustkových výkovků

Kontaktní osoby:

14:45 – 15:05 NELAN spol. s r.o.
14:45 – 15:05
montáž
plastových
a dveří
NELAN spol. s r.o. - výroba,
prodej
a montážoken
plastoIng. Lenka Mansfeldová
vých oken a dveří

-

tel: 737 045 998
15:05 – 15:25
email: mansfeldova@khkkk.cz

15:05 – 15:25 Prozesstechnik Kropf
automatizace,
a vizualizac
Prozesstechnik Kropf s.r.o.
- průmyslovázpracování
automatiza-

ce, zpracování a vizualizace dat
PŘIHL ÁŠKA Ing. Barbora Volfová
15:25 – 15:30 Diskuse
ONLINE ZDE tel: 608 887 078 15:25 – 15:30
Diskuse

email: volfova@khkkk.cz

Exkurze se uskuteční v rámci v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823.
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informace
Krajská hospodářská komora
Karlovarského kraje nakoupila
respirátory pro potřebné

Celkem dva tisíce respirátorů nakoupila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK), aby
tak pomohla potřebným v regionu. Předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda dnes předal ochranné
pomůcky Lucii Polákové z Komunitního osvětového
společenství z.s., které je bude distribuovat dále po
celém kraji.
„Nařízení vlády nosit respirátor v místech, kde je větší koncentrace lidí, je pochopitelné. Tyto ochranné
pomůcky umí efektivněji bránit přenosu covid-19. Zároveň ale vnímáme, že je to pro spoustu lidí a organizací velká finanční zátěž a mnozí si je zkrátka vůbec
nemohou dovolit pořídit. Proto jsme se ve spolupráci
se společností Pracant rozhodli nakoupit respirátory,
které budou prostřednictvím Komunitního osvětového společenství distribuovány potřebným,“ vysvětlil
předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda.
KHK KK respirátory pořídila od českého výrobce,
společnosti Refil, která působí v Karlovarském kraji.
Vzhledem k účelu, pro který byly ochranné pomůcky
nakoupeny, na ně dala společnost Refil hospodářské
komoře výraznou slevu. Díky tomu tak poputují respirátory například do Hospicu Sv. Jiří Cheb, do azylo-

vých domů v kraji a do řady dalších organizací sociálních služeb, které je předají svým klientům a lidem
v nouzi.
„Našim úkolem je pečovat o rozvoj podnikatelského
prostředí. Ale i kvůli naší dlouhé tradici cítíme zodpovědnost za náš kraj a jsme rádi, že jsme mohli takto
pomoci,“ dodal předseda představenstva.
„To že jsme byli KHK KK osloveni právě my, vnímáme jako projev velké důvěry, které se velmi ceníme,
je to ideální propojení lidí z byznysu a nezisku, které
má v tomhle případě velmi efektivní a rychlý dopad
na lidi, pro které nejsou respirátory tak snadno dostupné, jak se může zdát. Náš KOS má v současnosti
nasíťováno množství spolehlivých dobrovolníků, kteří
respirátory rychle doručí do míst, kde právě teď nejvíc chybí. Využijeme tak i řadu absolventů a studentů
vyšší odborné školy v Chebu, kteří jsou pevnou součástí naší sítě po celém kraji. Cílové příjemce respirátorů budeme postupně zveřejňovat prostřednictvím
sociálních sítí. Tenhle počin nás opravdu těší a doufáme, že nebude poslední. Jsme otevření spolupráci
a KHK KK moc děkujeme, i takhle si představujeme
společenskou odpovědnost v praxi,“ uvedla Lucie Poláková z Komunitního osvětového společenství.
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představujeme
Představujeme firmy
Karlovarského kraje
Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. SpecialiV minulém čísle jsme vám
této
představili
Karloverského
kraje. V pořadí
čtvrtou
zujev se
nejenrubrice
na kvalitní
diagnostiku první
složení tři
těla,firmy
ale především
na nutriční poradenství
pro širokou
firmou je největší tiskárna
v Karlovarském
kraji HBažPrint
a pátou
je firma
v Dolním
Rychnově
s.r.o.
veřejnost
od mladých zákazníků
po seniory
a aktivní
či rekreační
sportovce
přímo naFrenzelit
míru každému klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní specifika.
Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty
do lázeňských domů a domácností.
Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů,
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí
domovassvých
klientek.
HB print s.r.o je ryze česká
společnost
tradicí
v polygrafickém průmyslu od roku 1990. V průběhu let se se

z garážové tiskárny vyvinuli do největší tiskárny v Karlovarském kraji. Vzhledem k poloze společnosti v nejDeykalo
– Kosmetika
La Rosa
západnějším cípu České Halyna
republiky
se zaměřují
nejen
na tuzemskou klientelu, ale i na zahraniční zákazníky
Kosmetický
salon
blízko
centra
Chebu,
kdekomplexní
nabízí kosmetické
služby
v té nejvyšší
kvalitě. Svým
klient(především z Německa, ale i Francie a Itálie). Všem
nabízí
služby
v oblasti
ofsetového
a digitálního
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat
tisku, grafické práce, tisk a následné knihárenské zpracování včetně dodání vlastním vozovým parkem. „Naše
a byli maximálně spokojeni.
hodnoty stavíme na tom, že naši práci děláme rádi a když ji děláme rádi, tak jsme na ni nakonec taky hrdí a
odcházíme z práce s dobrým
pocitem,
nás tu drží pohromadě. Jsme přátelský kolektiv, který spolu umí
Institut
RM, Pavelcož
Vaněk
správně komunikovat,“ dodává
Růžičková,
jednatelka
firmy jak
HBvPrint.
Snaží seJana
o individuální
přístup
a péči o člověka
oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení

Odkaz na video s představením
společnosti
naleznete
zde.krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen,
jak pravidelně,
tak nepravidelně.
Druhým
když už nás něco bolí.
a řadě dalších…

Frenzelit s.r.o. se zabývá zpracováním tepelně izolačních materiálů. Frenzelit je na trhu již 139 let a v České
republice, zaměstnává více jak 90 zaměstnanců, působí od roku 1996. Vyrábíme technické textilie, těsnění
a textilní kompenzátory, což jsou vše poměrně nové a moderní technologie. „Firmu zakládala moje maminka,
paní Jana Lehká, s panem doktorem Wágnerem. To je důvod, proč tuto firmu beru jako svojí a je to moje srdcovka. Typické pro firmu je rodinné prostředí,“ popisuje svůj vztah k Frenzelit sro, jednatel firmy Jaroslav Špiler.
Odkaz na video s představením společnosti naleznete zde.

Videomedailonky všech společností
najdete na našem YouTube kanálu
https://www.youtube.com/channel/UCbtQiWxM8f2V71pusamf-pQ
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informace
Nová pobočka
Czech POINT
v Chebu

Buďte výkonnější
než konkurence!

ZAMĚSTNEJTE

CIZINCE
Krajská hospodářská
komora Karlovarského kraje

• jednotné místo
pro podání žádostí

otevírá nové kontaktní místo

• zjednodušený postup
pro zaměstnavatele

na nám. Krále Jiřího z Poděbrad
v Grünerově domě.

• podpora při podání žádosti

Czech POINT v Chebu

• odborné poradenství
v rámci zaměstnávání
cizinců třetích zemí

Nabízíme:
• Expresní vyřízení

• praktické semináře

• Parkování zdarma

Více informací na www.khkkk.cz

• Příjemné prostředí
• Milý personál

Pracovníci z:
Ukrajiny
Běloruska
Černé Hory
Filipín

• Výbornou kávu
Czech POINT
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, Cheb
e-mail: info@khkkk.cz, tel.: +420 354 426 140
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Indie
Kazachstánu
Moldavska
Mongolska
Srbska

informace
Znáte finanční nástroje na podporu
podnikání v Karlovarském kraji?
Jak dlouhodobě zvýšit svou konkurenceschopnost
a vést prosperující společnost? Základem každého úspěšného podnikání jsou inovace. Řeč je nejen
o drobných dílčích zlepšeních, ale i o radikálních
změnách, které nasměrují podnikání na tu správnou
cestu. Důležitou pomoc může podnikatel získat díky
inovačnímu voucheru. O co se vlastně jedná?
Inovační vouchery jsou součástí Programu rozvoje
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, který
byl opětovně spuštěn v polovině dubna 2021. Tento
dotační titul se zaměřuje na podporu malých, středních i velkých firem. Předností inovačního voucheru
je dostupnost a větší pravděpodobnost pro získání financí než u jiných dotačních či grantových programů
pro podnikatele. Dotace navíc pokrývá 100 % uznatelných nákladů. Výhodou je, že byrokracie spojená
s žádostí je minimální, stačí navázat spolupráci s výzkumníky či vývojáři a elektronicky vyplnit několik
krátkých formulářů.
Podpora má formu předfinancování a pohybuje se od
10 do 170 tisíc korun na projekt. Jednoduše řečeno,
inovační voucher podnikatelům zaplatí práci odborníků, kteří za ně odvedou poradenské, expertní a jiné
podpůrné služby šité přímo na míru jejich potřeb. Řeč
je např. o měření, diagnostice, testování, rozborech,
analýzách, optimalizaci procesů, vývoji a testování
prototypů či funkčních vzorků, modelování, vývoji
softwaru. Inovovat se dá i v lázeňství. V této oblasti
může jít jak o technické inovace (nové prvky zařazené do léčebných programů, inovované o využití přírodních léčebných zdrojů nebo vývoj nových technologických postupů při práci s léčivými přírodními
zdroji), tak o inovace např. marketingových strategií
lázeňských zařízení zaměřených na nové trhy a zákazníky nebo na inovaci služeb daného zařízení.
Další finanční nástroj, který je schopen reagovat na
rychlá a efektivní řešení současného stavu, je kreativní voucher. Podstatou podpory je 80% pokrytí
uznatelných nákladů, rovněž v režimu předfinancování. V podstatě to znamená, že pokud dojde ke schválení projektu, peníze na realizaci získá podnikatel pře-

dem. Princip jednoduché rychlé podpory je zachován
i v tomto případě.
U kreativních voucherů mají zájemci k dispozici galerii kreativců složenou z regionálních odborníků. Ti
pomohou s tvorbou návrhu designu produktu, grafického vizuálu firmy nebo s vývojem webové či mobilní
aplikace. Pro některá odvětví a podniky může právě
tento nástroj pomoci zlepšit komunikaci v on-line
prostředí.
Dalším nástrojem jsou asistenční vouchery, které
jsou určeny i pro veřejnoprávní subjekty. Dotace se
tady pohybuje v rozsahu 100 až 300 tisíc korun, je poskytována na přípravu projektových nebo strategických záměrů v kraji a je výlučně určena na přímé neinvestiční způsobilé výdaje, jako jsou osobní náklady
na odborné zaměstnance, cestovné a outsourcované
služby. Sem řadíme například vypracování odborných
studií, průzkumy trhů, cost-benefit analýzy, vypracování technického řešení či dokonce projektových žádostí. Tento dotační program je vyhlašován v rámci
realizace projektu Smart Akcelerátor 2.0.
Více informací týkající se jednotlivých voucherů naleznete na www.karp-kv.cz nebo poskytne Mgr. Šárka Harušťáková (sarka.harustakova@karp-kv.cz).

{1 3}

informace
Představujeme mentory
programu Rozjeď byznys
Ing.Yez!
Kamila
Výživa s Průšová
nutričním terapeutem, Veronika Vlčková

Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Specializuje se nejen
naa kvalitní
diagnostiku
složení těla,
ale především
na nutriční poradenství pro širokou
Jsem maminka
2 dětí
manažerka
rodinné kavárny.
Po studiu
na
odsemladých
až poporadenství
seniory a aktivní
či rekreační sportovce přímo na míru každévysokéveřejnost
škole jsem
věnovalazákazníků
od roku 2007
podnikamu
klientovi
s
ohledem
na
jeho
návyky,
pracovní
zátěž
a
zdravotní specifika.
telům a obcí v oblasti investic. Následně jsem pro hospodářskou
komoru pořádala vzdělávací kurzy pro podnikatele. Dnes se věnuOlena
Ukalska
- manikérka
a pedikérka
ji vedení
kavárny
s galerií
a předávám
své zkušenosti dál. V rámci
projektu
Rozjeď
byznyspedikúru
pomáháma kreativní
začínajícím
podnikatelům
Nabízí
manikúru,
úpravu
a modelážse
postavit
na vlastní
nohy,
zorientovat
se v džungli
úřadů
a povinnehtů,
kreativní
líčení,
dětský koutek
a dojezd
za klienty
ností ale
přeměnit jejich
nápad
do smysluplného podnikání.
do ilázeňských
domů
a domácností.

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů,
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek.
Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klientkám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat
a byli maximálně spokojeni.

Podpis smluv o vzájemné
spoluráci s IHK Chemnitz

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen,
když už nás něco bolí.
a řadě dalších…

Dne 29.03.2021 podepsal hlavní jednatel Obchodní – průmyslové komory Chemnitz (IHK Chemnitz)
Hans-Joachim Wunderlich, ředitelka OHK Chomutov
Ivana Košanová , ředitelka OHK Most Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Ústí nad Lavem Arlena Nikoličová a ředitel KHKKK Cheb Stanislav Kříž společné
pracovní plány aktivit pro přeshraniční spolupráci.
Čtyři základní svobody EU značnou měrou přispěly k možnostem společného rozvoje přeshraničního
hospodářského prostoru a zajištění stoupajícího
potenciálu sousedních příhraničních regionů. Právě v období Corona pandemie došlo k omezení pohybu pracovních sil a snížení možností poskytování
služeb. Podpisem plánu společných aktivit se tak
hospodářské komory zasazují o podporu růstu i činnosti podnikatelů i jejich zaměstnanců právě v příhraničním regionu s cílem odstranění pomyslných
hraničních závor.
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Světový týden vzdělávání o penězích
Global Money Week 22.–28.03.2021
Letošní téma je „Take care of yourself, take care of your money“. (Postarej se o sebe, postarej se o své peníze).

Logistici z Dalovic jdou stále vpřed….

I letošní školní rok se naše škola připojila k Světový
týden vzdělávání o penězích Global Money Week 22.–
28.03.2021. V rámci školy bylo zapojeno celkem 300
žáků. „Je pro nás velmi důležité, aby se naši žáci ve světě financí orientovali. Jsme přesvědčeni, že finanční
vzdělávání se musí u žáků stále prohlubovat, aby obstáli ve společnosti a uměli se o sebe postarat. Bez základních znalostí finanční gramotnosti se neobejdeme“
sdělila Ing. Andrea Kovardinská, tisková mluvčí školy.
V rámci této akce jsme se uspořádali odborné přednášky na finanční tématiku. Lektorka z EFPA ČR paní Šárka
Chocová připravila pro žáky druhých ročníků přednášku
Osobní finanční portfolio. Žáci velmi ocenili interaktivní hru Riskuj, kde porovnávali a rozšiřovali své znalosti
z finančního světa. Žáci třetích ročníků měli možnost
si vyslechnout přednášku Finanční plánování. Zde bylo
velmi důležitým tématem bydlení, a proto se velmi dis-

kutovalo i o hypotékách. Pro čtvrté ročníky byla připravená přednáška Jak správně investovat. Jelikož už žáci
mají pracovní zkušenost a musí koukat do budoucnosti,
bylo mnoho zvídavých dotazů na kryptoměny a jak investují bohatí lidé.
V průběhu týdne se konalo regionální kolo soutěže „Navrhni projekt“, které pořádá Eurocentrum pod záštitou
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Do tohoto kola postoupily čtyři naše školní projekty. Za velký úspěch považujeme postup do celostátního kola, kam se probojoval projekt Modernizace železniční stanice Kynšperk
nad Ohří.
Páteční odpoledne škola završila dalším významným
úspěchem, a to postupem do celostátního kola v soutěži Finanční gramotnost.
Těšíme se již na další ročník této akce, neboť je důležité
prohlubovat finanční gramotnost společnosti.
Ing. Andrea Kovardinská, školní garant GMW 2021

Online přednáška představila
budoucnost v chemii a odborné praxe
Důležitá volba čeká v nejbližších dnech studenty
2.ročníku SUPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary.
Budou si vybírat svoji specializaci pro další dva roky
studia. Rozhodování o budoucím zaměření se jim
snažila v pátek 9.dubna ulehčit online přednáška za
účasti odborníků společnosti Synthomer. Její obsah
byl krátkým nahlédnutím do sokolovské chemičky,
kde se praktická část výuky odehrává.
Ing. Oldřich Honzák, vedoucí personálního odboru
Synthomer a.s., říká: „Naše partnerská střední škola vyučuje obor Aplikovaná chemie se dvěma zaměřeními Analytická chemie a Chemická technologie.
V našich provozech již v loňském, byť pandemií ovlivněném školním roce, probíhala odborná praxe pro
dvojici studentů. Odborné praxe propojují teoretické znalosti a zkušenosti přímo z reálného prostředí
našeho chemického závodu v Sokolově, ať už jsou to
výrobní provozy, které jsou stěžejní pro pozici Technologa, nebo provozní laboratoře.“
Součástí online videokonference byl krátký pohled

do historie chemického průmyslu v Sokolově, představení profesí i konkrétní obsah odborných praxí. Diskutovali se možnosti budoucího pracovního
uplatnění i benefity, které by si studenti přáli a které
zaměstnavatel nabízí. Na závěr měla desítka studentů prostor na dotazy.
Sokolovská chemička Synthomer nabídne studentům nejen jedinečnou příležitost v Karlovarském kraji v oboru Chemická technologie, ale také například
stipendijní program, příspěvek na stravování či dopravu. Synthomer zdarma poskytne studentům také
ochranné pracovní pomůcky a pracovní oblečení.
Synthomer a.s. je jedním ze 128 členů Svazu chemického průmyslu ČR. V Karlovarském kraji, konkrétně
v Sokolově, působí od roku 1917. Mezinárodní společnost Synthomer se sídlem ve Velké Británii celoročně dále spolupracuje se základními školami v regionu a podporuje výuku chemie formou vybavení pro
učebny a pedagogy i odborných konzultací pro ZŠ
v Sokolově.
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Antivirus je prodloužen
do konce května!
Program Antivirus, který už zachránil více než milion pracovních míst, bude prozatím pokračovat až do
konce května. Prodloužení dosud nejlépe fungujícího
vládního protikrizového programu doporučila v minulém týdnu tripartita a dnes o něm rozhodla i vláda.
Důvodem prodloužení Antiviru je jak pokračující nepříznivá epidemiologická situace, tak předpokládaný
termín nabytí účinnosti „kurzarbeitu“ k 1. lednu 2022.
„Antivirus týden, co týden potvrzuje, že je právem
označován za nejlepší vládní program. Nedávno už pokořil 1 milionovou hranici lidí, jimž pomohl. Všem bylo
již minulý týden na tripartitě jasné, že musí pokračovat i po 30. dubnu. Lidem musíme dát jistotu, aby měli
z čeho žít,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních
věcí Jana Maláčová (ČSSD) po dnešním jednání vlády.
Od spuštění programu 6. dubna 2020 do letošního 11.
dubna bylo v rámci programu Antivirus uzavřeno se
zaměstnavateli 72 085 dohod o poskytnutí příspěvku
a bylo tak podpořeno 1 006 179 zaměstnanců. K výplatě byly za toto období odeslány příspěvky v objemu
37,7 mld. Kč. „Jen v únoru 2021 bylo z programu Antivi-

rus jsme podpořili 267 761 zaměstnanců,“ uvedla Jana
Maláčová.
Smyslem programu Antivirus, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy COVID-19 na zaměstnanost.
V rámci programu Antivirus jsou zaměstnavatelům refundovány náklady vzniklé v důsledku výplaty náhrad
mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci.
Antivirus byl opakovaně prodlužován. Naposledy do
30. dubna 2021, kdy zároveň došlo k některým úpravám v podmínkách poskytování příspěvku. Aktuálně
schválené prodloužení do 31. května ale už s žádnými
novými změnami nepočítá.
Další osud Antiviru bude hodně záviset jednak na dalším
vývoji pandemické situace a navazujících opatřeních
a jednak na finálním hlasování o kurzarbeitu v Poslanecké sněmovně, které by mělo proběhnout v nejbližších dnech. „Doufám, že poslanci tento opravdu tvrdě vydřený kompromis podpoří a že se díky schválení
kurzarbeitu lidé nebudou muset klepat strachy kvůli
vyhazovu. Stálo nás opravdu hodně úsilí tento návrh
prosadit a vyjednat, a proto věřím, že se k tomu nyní
poslanci postaví čelem,“ dodává Jana Maláčová.

CzechInvest v následujících
sedmi letech podpoří více
než 300 inovativních startupů
v projektu Technologická inkubace
Projekt s rozpočtem 1 miliarda korun v sobě propojí zájmy státu, byznysu a akademické sféry
Agentura CzechInvest v letošním roce spustí dlouho
připravovaný projekt Technologická inkubace. Včera
o tom na svém zasedání rozhodla vláda. Inspirací pro
projekt byl pro CzechInvest a Ministerstvo průmyslu
a obchodu program kosmického inkubátoru ESA BIC,
který v tuzemsku v letošním roce oslaví své páté naro-

zeniny. V rámci Technologické inkubace CzechInvest
podpoří více než 300 startupů ze sedmi klíčových
technologických oblastí, každý bude moci získat podporu až pět milionů korun. Přestože projekt cílí především na podporu technologických startupů, nabídne
široké portfolio aktivit a příležitostí také pro další klíčové hráče české byznysové scény.
Vice informací naleznete zde.
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CzechInvest: Jedna miliarda pro české
technologické startupy
Agentura CzechInvest v letošním roce spustí dlouho
připravovaný projekt Technologická inkubace. Inspirací pro projekt byl pro CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu program kosmického inkubátoru ESA
BIC, který v tuzemsku v letošním roce oslaví své páté
narozeniny. V rámci Technologické inkubace CzechInvest podpoří v následujících sedmi letech více než 300
startupů ze sedmi klíčových technologických oblastí,
každý bude moci získat podporu až pět milionů korun.
Celková alokace projektu je přitom jedna miliarda korun. Přestože projekt cílí především na podporu technologických startupů, nabídne široké portfolio aktivit
a příležitostí také pro další klíčové hráče české byznysové scény. Propojí zájmy státu, byznysu a akademické
sféry.
Projekt Technologické inkubace bude financován
z programu The Country for the Future, a to v rámci implementace Inovační strategie ČR 2019–2030. Finanční prostředky ve výši jedné miliardy korun vyčlenilo Ministerstvo průmyslu a obchodu už v roce 2019. Vláda
v posledním březnovém týdnu schválila klíčovou část
projektu – přímou finanční podporu inovativním startupům prostřednictvím inkubačního programu agentury
CzechInvest. V plánu je podpořit v průběhu sedmi let
trvání projektu více než 300 inovativních firem napříč
ČR u jejich zrodu. CzechInvest přitom plánuje intenzivní spolupráci s regionálními inovačními a technologickými centry tak, aby došlo k zvýšení synergie nabízené
podpory.
Uchazeči, kteří se svým podnikatelským záměrem
a inovativní ideou projdou výběrem do Technologické
inkubace, čeká podpora v hodnotě až pět milionů korun. Nejde však pouze o přímou finanční dotaci – pro
začínající firmy je připraven komplexní balíček služeb
zahrnující kontinuální práci s firmou po dobu až dvou
let. Firmám se bude intenzivně věnovat tým expertů,
který jim bude pomáhat v oblasti byznysu a právního
servisu, marketingu, financí a především konkrétních
technologií. Toto vše proběhne pod řízením a v koordinaci CzechInvestu.
Technologická inkubace se zaměří na sedm klíčových
technologických oblastí, které jsou vysoce perspektivní pro další ekonomický rozvoj a konkurenceschopnost
České republiky. Czechnvest vnímá, že vysoká přidaná
hodnota už neleží v průmyslových oborech jako takových, ale v technologiích, které jsou použitelné napříč

jednotlivými odvětvími. Jedná se o mobilitu budoucnosti, umělou inteligenci a IT, kreativní průmysly, udržitelnost a ekoinovace, kosmické technologie, jadernou
a částicovou fyziku a chytrá řešení proti krizím.
Inspirací při přípravě celého projektu byl před 5 lety
spuštěný program ESA BIC (European Space Agency
Business Incubation Centre), jehož operátorem je právě
CzechInvest. Podnikatelský inkubátoru ESA BIC se zaměřujeme na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo
systémy (například kola Festka, BigTerra, Spacemanic,
Dronetag a další).
Inovativní podstatou projektu je prostor, ve kterém
se setká státní, akademický a soukromý sektor. Z této
synergie pak vznikne maximální přidaná hodnota pro
samotné startupy. Příkladem takového propojení je
první ze sedmi hubů, Mobility Innovation Hub (MIH).
Tato vlajková loď Technologické inkubace zaměřená
na inovace v oblasti tzv. mobility budoucnosti vznikla
z impulsu Sdružení automobilového průmyslu a na její
přípravě se intenzivně podílela řada významných soukromých firem a odborníků z českého průmyslu.
„Technologická inkubace je projekt pro budoucnost a je
správně, že v něm stát hraje prostřednictvím CzechInvestu aktivační roli v oblasti inovace, rozvoje a podpory
české excelence. Silnou pozitivní odezvu už nese projekt Mobility Innovaton Hub, který je prvním hubem ze
sedmi, které v rámci Technologické inkubace spustíme.
Ten vychází z naší zkušenosti s ESA BIC. Chceme tímto
krokem inspirovat i zbytek Evropy tak, jak to v digitalizaci dělá například Estonsko.“
Zapojení partnerů ze soukromé i akademické sféry
umožní inkubovaným firmám využívat vyspělou technologickou infrastrukturu či konzultovat svá řešení
se zkušenými odborníky – ať už v oblasti konkrétních
technologií, nebo v otázce komerčního využití jejich řešení. Zároveň bude vznikat prostor pro soukromý sektor – na základě poptávky firem mohou být podpořeny
konkrétní produkty, které na trhu chybí. Projekt totiž
počítá s posílením vazby mezi vědou a výzkumem a implementací vzniklých řešení do (nejen) partnerských firem. Mezisektorový charakter Technologické inkubace
slibuje také snazší komunikaci potřeb soukromého sektoru směrem k veřejné správě v oblasti efektivity státní
podpory či legislativních změn v souvislosti se zaváděním inovací na trh.
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Plánujete propustit zaměstnance? Procházíte
reorganizací nebo měníte zaměření vaší rmy?
Připravujete se na hromadné propouštění
zaměstnanců?
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné
zaměstnance i pro zaměstnavatele.

OUTPLACEMENT
Zaměstnavatelům nabízíme:

• Mobilní tým ÚP ČR přímo na vašem pracovišti

(informace pro propouštěné zaměstnance o službách úřadu)

• Plánování rekvalifikací a vzdělávání zaměstnanců
• Příspěvek až 85 % nákladů na rekvalifikace nebo vzdělávání
zaměstnanců

• Refundace až 100 % mzdových nákladů na zaměstnance
po dobu jejich účasti na vzdělávacích aktivitách

Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, FB profil
@uradprace.cr nebo pište na e-mail outplacement@uradprace.cz.
Podrobnosti vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR
na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.
{20 }
Projekt Outplacement (OUT), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176.

www.uradprace.cz

inzerce

ZAČNĚTE S NÁMI! Z
ZAČNĚTE S NÁMI!
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NEXT LEVEL SOLUTIONS.

VÝROBCE A PRODEJCE NÁSTROJŮ PRO RUČNÍ A
STACIONÁRNÍ (I V CNC STROJÍCH) ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ,
FRÉZOVÁNÍ, KARTÁČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ.
brusné a řezné kotouče (tzv. ﬂexokotouče)
lamelové brusné nástroje (kotouče, vějíře, talíře)
leštící nástroje (kotouče, tělíska, tyčky)
diamantové brusné a řezné nástroje
technické frézy, gravírovací jehly, rotační pilníky a rašple
brusné pasy, brusné výseky, fíbrdisky, brusné rouno aj. od
výrobců VSM a DEERFOS
technické kartáče LESSMANN
Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:
Václav Sladký, Americká 2486/20, 350 02 Cheb
MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o., Sudentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská 144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory
LUKAS CZ spol. s. r. o Továrni 478 | 35134 Skalná
Tel.: + 420 357 070 600, + 420 357 070 621 – 624 | Fax: + 420 357 070 613 | obchod@lukascz.cz

zimní
zahrady

Plastová a hliníková okna
Plastové a hliníkové dveře
Zimní zahrady
Prosklené stěny
Garážová vrata
Protipožární prvky
Přístupové systémy
Zabezpečovací systémy
Zasklívání balkonů
Interiérové dveře
Zastínění

www.nelan.cz

okna

zastínění

garážová
vrata

přístupové
systémy

plastové
a hliníkové
dveře
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khkkk.cz
spokojenypodnikatel.cz

tel: +420 354 426 140
e-mail: info@khkkk.cz
Datová schránka: d72acea
IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513

