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Pilsen Region Business News
Důvody k investování
Podmínky pro investory
- zkušenosti se zahraničními
investicemi
- podpora investorů
- kvalitní průmyslová základna
- kvalitní pracovní síla
- držitel prestižní licence World
Trade Center Pilsen
Poloha
- strategická poloha na dálnici
D5 spojující Prahu s Německem
a západní Evropou
- blízkost mezinárodního letiště
v Praze
Doprava
- dobré dopravní napojení
- uzel silniční a železniční dopravy
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Enterprise Europe Network
helps develop international
collaboration for businesses

Enterprise Europe Network
pomáhá navazovat
mezinárodní spolupráci

For the tenth year now, businesses in the
Pilsen region can use the services of the
Enterprise Europe Network, the world’s largest
support network for small and medium-sized
businesses with international ambitions. It has
3,000 experts across 600 member organisations
in more than 60 countries.

Již desátý rok mohou podniky v Plzeňském kraji
využívat služby sítě Enterprise Europe Network
– celosvětově největší sítě podporující malé
a střední firmy při mezinárodní spolupráci a inovacích. Činnost sítě zajišťuje kolem 3000 expertů z 600 partnerských organizací ve více než 60
zemích světa.

In the Pilsen region, consultants at BIC Plzeň have
assisted in the signing of nearly 50 contracts over the
past four years with R&D partners and foreign buyers
and suppliers of innovative products and technology
solutions.

V plzeňském regionu jsou to konzultanti BIC Plzeň,
kteří jen za poslední čtyři roky pomohli k uzavření
téměř 50 smluv se zahraničními odběrateli, dodavateli inovačních produktů nebo technologických řešení
či s partnery pro výzkum a vývoj.

This is the result of the site’s systematic activities,
providing consulting services to over 500 clients and
organising 400 bilateral negotiations at international
matchmaking and brokerage events for nearly
100 companies. Its online database of business,
technology and research cooperation requests and
offers  that is updated every day also assists in the
search for partners. For nearly 800 participants it
has held 25 seminars on subjects such as new
technology and business management trends, EU
funding opportunities, EU trade rules, the protection
of intellectual property assets.

To je výsledkem systematické činnosti pracoviště,
jehož experti poskytli poradenské služby více než
500 klientů a téměř stovce firem zajistili celkem 400
dvoustranných jednání na mezinárodních kooperačních setkáních. Umožnili také vyhledávání partnerů
pomocí denně aktualizované databáze obchodních
a technologických poptávek a nabídek. Pro téměř 800
účastníků uspořádali 25 seminářů, jejichž tématem
byly například nové trendy v technologiích a v řízení
podniků, evropské programy na podporu podnikání
či výzkumu a vývoje, pravidla obchodu v EU, ochrana
průmyslového vlastnictví.

Enterprise Europe Network services are financed by
the European Union from the COSME programme
(2014–2020) based on grant agreement no. 737766
and co-financed by the Czech Ministry of Industry and
Trade.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014–2020)
na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Podmínky pro život
- kvalitní podmínky pro bydlení
- kvalitní zdravotní a sociální péče
- spektrum kulturního
a sportovního vyžití odpovídající
významnému regionálnímu centru
Vzdělanost
-   široká nabídka středního školství
v oborech elektrotechnických,
strojních, stavebních
a dopravních
- vysoké školy i střední školy
s možností studovat zvolený obor
v anglickém jazyce
- Západočeská univerzita
v Plzni s 9 fakultami (strojní,
elektrotechnickou, aplikovaných
věd, ekonomickou, filozofickou,
právnickou, pedagogickou,  
zdravotnických studií, designu
a umění)
- Lékařská fakulta v Plzni
Univerzity Karlovy v Praze
s obory všeobecné lékařství,
stomatologie a s rozvinutým
výzkumným programem
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