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Pilsen Business Vouchers 2019

The City of Pilsen is supporting businesses in using the services of research
organisation also in 2019, this time earmarking CZK 1 million for the Pilsen
Business Voucher programme. As in past years, grant applicants were most
interested in collaborating with the technical faculties of the University of
West Bohemia in Pilsen, especially the Faculty of Mechanical Engineering.
Others have used the specialist facilities at COMTES FHT or the services
of the mechanical and metallography testing facility at the Research and
Testing Institute Pilsen. The next call for the programme is scheduled for
the spring of 2020
Top Innovator
The City of Pilsen has announced a competition for Pilsen’s Top Innovator
of 2019, open to small and mid-sized businesses based in the Pilsen
metropolitan area. The aim of the competition is to find organisations with
the best innovation management. An expert jury will consider many factors
and criteria, such as the impact of the company’s activities for the region,
the level of collaboration with the academic and research sectors, and
representation in other countries. The process through which the company
approaches innovation of their own products will be evaluated. Companies
will have the chance to compare not only their own innovative ideas, but
primarily how they work with these ideas, put them into practice and
commercialise them. More information and a competition application are
available at inovator.plzen.eu.
Surveyor receives award
Pilsen researcher Michal Šprlák at New Technologies for the Information
Society (NTIS), a European Centre of Excellence in Pilsen, has received the
prestigious Guy Bomford Prize granted by the International Association of
Geodesy, thus ranking among the world’s top geodesists who have received
this award. Šprlák collaborated in developing new theoretical methods in
describing the potential fields of planets, primarily the gravitational field of
the Earth, in one international and two national research projects.
Family-owned business in Dnešice wins awards
Pešek Machinery, a small family engineering company in Dnešice (near
Přeštice), has reaped success in recent months. The company, which the
owner founded in his garage in 2005, is successfully growing and expanding
its facilities, and 50% of its turnover comes from exports to countries
throughout Europe. For its efforts, Michal Pešek’s company was declared
Vodafone Company of the Year Pilsen Region 2019 and took second place
in the “small business” category in Equa bank’s Family Business of the
Year 2019 competition. Pešek Machinery specializes in piece production of
special machines, mould carriers, positioners, contact heaters and fixtures
made to customer specifications. The company supplies all sectors, from the
automotive industry to power stations.

Plzeňské podnikatelské vouchery 2019
Město Plzeň podporuje podniky při využívání služeb výzkumných organizací
i v roce 2019. Na program Plzeňské podnikatelské vouchery tentokrát vyčlenilo 1 milion korun. Žadatelé o dotaci měli tradičně největší zájem o spolupráci s technickými fakultami Západočeské univerzity v Plzni, zejména
s Fakultou strojní. Ostatní využijí odborné kapacity společnosti COMTES FHT
či služby mechanické a metalografické zkušebny Výzkumného zkušebního
ústavu Plzeň. Další výzva programu se plánuje na jaro 2020.
Nej inovátor
Město Plzeň vyhlásilo soutěž NEJ inovátor města Plzně 2019 pro malé
a střední podniky, které sídlí v Plzeňské metropolitní oblasti. Jejím cílem je
najít organizaci s nejlepším řízením inovací. Odborná porota bude přihlížet
k mnoha faktorům a kritériím jako je význam aktivit firmy pro region, úroveň spolupráce s akademickou či výzkumnou sférou či reprezentace v zahraničí. Hodnocen bude tedy proces, jakým společnosti k inovacím svých
produktů přistupují. Firmy budou mít možnost porovnat nejen své nápady
v oblasti inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak je dále převedou do praxe a zpeněží. Více informací a přihlášku do soutěže lze najít na
inovator.plzen.eu.
Ocenění pro geodeta
Plzeňský výzkumník Michal Šprlák z evropského centra excelence NTIS
(Nové technologie pro informační společnost) v Plzni obdržel prestižní Cenu
Guye Bomforda udělovanou Mezinárodní asociací geodézie. Zařadil se tak
mezi nejvýznamnější světové geodety, kteří toto ocenění získali. Šprlák spolupracoval na vývoji nových teoretických postupů popisu potenciálních polí
planet, především tíhového pole Země v jednom mezinárodním a dvou národních výzkumných projektech.
Rodinná firma z Dnešic sbírá ocenění
Malá rodinná strojírenská firma PEŠEK Machinery z Dnešic u Přeštic v posledních měsících sklízí úspěchy. Společnost, kterou její majitel v roce 2005
založil v garáži na dvoře rodinného domu, úspěšně roste, rozšiřuje svůj areál
a již více než 50 % jejího obratu tvoří export do celé Evropy. Za své úsilí
byla firma Michala Peška, oceněna titulem Vodafone Firma roku Plzeňského
kraje 2019 a druhým místem v soutěži Equa bank Rodinná firma roku 2019
v kategorii „malá firma“. Společnost se specializuje na kusovou výrobu speciálních strojů, nosičů forem, ale také takzvaných polohovadel, kontaktních
ohřevů nebo přípravků na míru zákazníkům. Dodává je do všech odvětví, od
automobilového průmyslu až po energetiku.
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