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Pilsen Region Business News
Macroeconomic data
Unemployment rate (in the population
aged 15-64) in the Pilsen Region:
3,5 % (November 2017)
Average gross monthly wages and
salaries in the Pilsen Region:
CZK 27,944 (1-3Q 2016; individuals)
GDP per capita in current prices
in the Pilsen Region: 451 785 CZK (2016)

Makroekonomické údaje
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Interest in innovation
is rising, professional
development opportunities
respond
The effective application of research results
is a topic that is increasingly at the forefront
of interest in the region. As a result, an
increasingly diverse range of conferences,
workshops and meetings is being offered.
In September, corporate representatives,
designers, students and other creatives met at
the DEPO2015 creative zone to learn more about
design thinking. The second Design Thinking
Festival offered tips on how to find business
inspiration not only for the final appearance
of products, but also for business management
practices and processes.
The October conference Where is the Pilsen Region
Going brought together officials from the public and
private sector to discuss how to specifically support
science, research and innovation in the region.
A video of the meeting can be found on YouTube. Held
in late November, the seminar In Pursuit of Research
in the Region focused on developing cooperation
between companies and R&D infrastructure in the
region and presented current support opportunities
in research, development and innovation. On the last
day of November the Czech Innovation festival, the
largest meeting of innovators in the country, was held
in Pilsen. This was the first time the festival was held
outside of Prague. Pioneers in original processes and
approaches, start-up project leaders and members of
the academic community and public sector provided
inspiration and developed collaborative relationships.
A new innovation feature for the new year is the
website Innovate in the Pilsen Region, which was
started as part of the Smart Accelerator Pilsen Region
project. The project aims to place increased emphasis
on creativity, communication, and regional and
international collaboration in research, development
and innovation. A new Regional Innovation Strategy
for the Pilsen Region will also be created as part of
the project.

Zájem o inovace stoupá,
nabídka vzdělávání na to
aktivně reaguje
Efektivní aplikace výsledků výzkumu je téma,
které stojí v kraji stále více v popředí zájmu.
Nabídka odborných konferencí, workshopů
a setkání je v souvislosti s tím stále pestřejší.
V září se v kreativní zóně DEPO2015 sešli zástupci firem, designéři, studenti a další kreativní nadšenci, aby se dozvěděli více o design
thinking přístupu. Již 2. ročník Design thinking
festivalu nabídl tipy, jak získat inspiraci pro
podnikání, a to nejen pro finální vzhled výrobků,
ale i jako součást podnikového managementu
a procesů.

Podíl nezaměstnaných osob
(na obyvatelstvu ve věku 15-64 let)
v Plzeňském kraji: 3,5 % (listopad 2017)
Průměrná hrubá měsíční mzda
v Plzeňském kraji: 27 944 CZK
(1-3Q 2016; fyzické osoby)
HDP na obyvatele v běžných cenách
v Plzeňském kraji: 451 785 CZK (2016)

Říjnová konference Kam směřuje Plzeňský kraj propojila zástupce podniků a veřejné správy v diskuzi, jak
konkrétně podpořit oblast vědy, výzkumu a inovací
v kraji. Video záznam ze setkání najdete na YouTube.
Konec listopadu patřil semináři Regionem za výzkumem, který byl zaměřen na rozvoj kooperace firem
s výzkumnými a vývojovými infrastrukturami v kraji
a představil aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací. Poslední listopadový den se v Plzni konal festival Česká inovace, největší tuzemské setkání
inovátorů. V minulosti ryze pražská akce se poprvé
přesunula do regionů. Průkopníci originálních přístupů
a postupů, představitelé start-up projektů i zástupci
akademické sféry a veřejné správy se vzájemně inspirovali a navazovali spolupráci.
Novoroční novinkou v oblasti inovací je web Inovujte
v Plzeňském kraji, který vznikl v rámci projektu Smart
akcelerátor Plzeňského kraje. Projekt si klade za cíl
více akcentovat tvořivost, komunikaci a regionální
i mezinárodní spolupráci ve vztahu k oblasti výzkumu,
vývoje a inovacím. V rámci projektu vznikne také nová
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje.
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