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Public to decide on Pilsen Region Building of the Century
The fifteenth annual Pilsen Region Building of the Year competition was
opened in early 2018. Competing in seven categories, the structures will be
evaluated by an expert jury, which will then select and nominate construction
projects for 2017 Pilsen Region Building of the Year. These projects will be
posted online, where the greater public have until 27 May 2018 to vote for
the winner of the People’s Award. In commemoration of the Czechoslovak
centennial, this year voters can also decide on the Pilsen Region Building of
the Century, choosing from a list of ten nominated structures in the region.
The winning buildings will be announced at an evening ceremony held at
Měšťanská beseda in Pilsen on 5 June 2018.

Veřejnost rozhodne o Stavbě století Plzeňského kraje
Začátkem roku 2018 byl vyhlášen již 15. ročník soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje. Přihlášené stavby v sedmi kategoriích bude hodnotit
odborná porota, která vybraným objektům udělí nominaci na titul Stavba
roku Plzeňského kraje za rok 2017 a zveřejní je na webu. Zde může široká
veřejnost již tradičně hlasovat o Ceně veřejnosti, a to do 27. května 2018.
Letos mimořádně mohou zájemci rozhodnout i o Stavbě století Plzeňského
kraje, která u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky
vzejde z 10 navržených staveb z celého Plzeňského kraje. Vítězné stavby
budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské
besedě v Plzni.

Investment incentives for 74 projects approved in 2017
Last year a total of 74 investment projects planned for the Czech Republic
were approved for receiving investment incentives. According to CzechInvest
statistics, these investment projects were worth nearly CZK 45 billion and
should create 8,260 new jobs. In the Pilsen region, investment incentives
were approved for five projects. Worth a total CZK 4.26 billion, they are
forecast to create 1,114 new jobs. The majority of companies applying for
support for investments were Czech companies and foreign firms active in
the Czech Republic.

V roce 2017 byly schváleny investiční pobídky pro 74 záměrů
V uplynulém roce získalo 74 investičních záměrů rozhodnutí o tom, že
do budoucna budou v Česku moci čerpat investiční pobídky. Dle statistik
CzechInvestu se jednalo o investiční záměry v celkové výši téměř 45 miliard
korun, které by měly vytvořit 8 260 nových pracovních míst. V Plzeňském
kraji rozhodnutí získalo 5 projektů v celkovém objemu 4,26 miliardy korun
s příslibem 1 114 nových pracovních míst. O podporu investičních záměrů
z velké části usilovaly české a zahraniční firmy, které již v Česku působí.

New Pilsen Region website helps with selecting secondary and
vocational schools
A new website and Facebook page titled Technika a řemeslo (“Technology
and Trades”) guides primary school pupils and their parents around technical
education options in the Pilsen region and directs them towards disciplines
for which they are most suited. Information about open houses and other
activities at individual schools is also available at the site.

Nový web Plzeňského kraje pomůže s výběrem oboru po ZŠ
Nový web a profil na sociální síti Facebook Technika a řemeslo provede
žáky základních škol a jejich rodiče možnostmi technického vzdělávání
v Plzeňském kraji a nasměruje je k oboru, který by pro ně byl nejvíce vhodný.
Dostupné jsou zde rovněž informace o dnech otevřených dveří na školách
a o dalších aktivitách jednotlivých zařízení.

Pilsen signed Memorandum of Cooperation with chambers of
commerce
The memorandum relates to supporting traditional industries and crafts and
to improving conditions for small and mid-sized businesses. This cooperation
should help to develop services that stimulate corporate innovation and
growth and to start a new business, especially in technology-intensive
fields.

Plzeň podepsala s hospodářskými komorami memorandum
o spolupráci
Podepsané memorandum se týká podpory tradičních odvětví a řemesel
a současně i zlepšení podmínek pro malé a střední podnikatele. Spolupráce
by měla přinést rozvoj nabídky kvalitních a odpovídajících služeb stimulujících inovace a růst ve firmách i usnadnění zahájení vlastního podnikání
s důrazem na podnikatelské aktivity v technologicky náročných oborech.
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