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News	/	Novinky

Choose your Pilsen Region Building of the Year
Pilsen	Region	Building	of	the	Year	has	entered	its	fourteen	round	this	year.	
New	buildings,	reconstructed	buildings,	residential	buildings,	transportation	
and	 utility	 structures,	 sports	 and	 recreation	 structures,	 public	 space	 and,	
new	this	year,	 industrial	structures	finished	 in	2016	are	all	 competing	 for	
the	title.	This	year	a	total	of	27	structures	are	competing,	with	13	right	in	
Pilsen	and	14	elsewhere	in	the	region.	From	27	April	till	15	May	you	can	visit		
www.stavbarokupk.cz	and	vote	for	one	of	the	structures	nominated	by	the	
expert	jury,	bringing	your	favourite	one	step	closer	to	winning	the	People’s	
Award.

www.bic.cz

Vyberte si svou Stavbu roku Plzeňského kraje
Již	 do	 čtrnáctého	 ročníku	 vstoupila	 letos	 soutěž	 Stavba	 roku	 Plzeňského	
kraje.	O	titul	se	uchází	novostavby	a	rekonstrukce	budov,	stavby	pro	bydlení,	
dopravní	 a	 inženýrské	 stavby,	 sportovní	 a	 volnočasové	 stavby	 a	 veřejná	
prostranství	 a	 nově	 také	 průmyslové	 stavby	 dokončené	 v	 roce	 2016.	 Ten-
tokrát	soutěží	celkem	27	staveb,	z	nichž	13	je	přímo	v	Plzni	a	14	v	kraji.	Od		
27.	dubna	do	15.	května	můžete	na	www.stavbarokupk.cz	dát	svůj	hlas	jedné	
ze	staveb	nominovaných	odbornou	porotou	a	posunout	 ji	 tak	blíž	k	získání	
letošní	Ceny	veřejnosti.
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První výzvy ITI plzeňské aglomerace byly spuštěny
V	průběhu	měsíce	února	byly	vyhlášeny	první	výzvy	v	rámci	 integrovaných	
územních	investic	(ITI)	v	Plzeňské	metropolitní	oblasti.	Nástroj	ITI	umožňuje	
ve	 vymezeném	 území	 metropolitní	 oblasti	 plánovat,	 koordinovat	 a	 reali-
zovat	vybrané	projekty,	které	budou	financovány	z	operačních	programů	EU.		
Plzeňská	metropolitní	oblast	má	na	programové	období	 k	dispozici	4	mld.	
Kč.	Projekty	předložené	do	výzev	nástroje	ITI	soutěží	s	projekty	v	rámci	své	
metropolitní	oblasti.	Po	výzvách	v	Integrovaném	regionálním	operačním	pro-
gramu	a	Operačním	programu	Výzkum,	vývoj	a	vzdělávání	budou	mimo	jiné	
následovat	 i	 výzvy	 v	 rámci	 pro	 podnikatele	 nejvýznamnějšího	 Operačního	
programu	Podnikání	a	inovace	pro	konkurenceschopnost.
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First Greater Pilsen ITI calls are launched
In	February,	the	first	calls	as	part	of	the	Integrated	Territorial	 Investments	
(ITI)	 in	the	Pilsen	metropolitan	area	were	announced.	 ITI	make	it	possible	
to	plan,	coordinate	and	implement	select	projects	in	a	defined	metropolitan	
area	 that	 will	 be	 financed	 from	 EU	 operational	 programmes.	 The	 Pilsen	
metropolitan	 area	 has	 CZK	 4	 billion	 available	 for	 the	 programme	 period.	
Projects	submitted	to	ITI	calls	will	compete	with	projects	in	the	metropolitan	
area.	 The	 calls	 in	 the	 Integrated	 Regional	 Operational	 Programme	 and	
Operational	 Programme	 Research,	 Development	 and	 Education	 will	 be	
followed	by	calls	that	are	the	most	important	for	businesses	–	calls	in	the	
Operational	Programme	Industry	and	Enterprise	for	Competitiveness.

Publikované	fotografie	jsou	majetkem	vydavatele	nebo	jsou	použity	se	souhlasem	autorů,	kterými	jsou:	Miroslav	Vodička	(1),	archiv	DEPO2015	(2),	archiv	ZČU	v	Plzni	(3).	/	The	
photographs	published	are	the	property	of	the	Publisher	or	are	used	with	permission	of	the	authors,	who	are:	Miroslav	Vodička	(1),	DEPO2015	archives	(2),	University	of	West	
Bohemia	archives	(3).

CzechInvest and CzechTrade provide services together
CzechInvest	and	CzechTrade	are	presenting	an	interesting	new	development	
in	business	consulting	 in	accordance	with	 the	Czech	government’s	Action	
Plan	 to	support	economic	growth	and	employment	 in	 the	Czech	Republic.	
Based	 on	 a	 strategic	 partnership	 between	 the	 two	 organisations,	 export	
sites	were	set	up	in	February	that	provide	export	consulting	and	CzechTrade	
services.	 The	 regional	 offices	 of	 CzechInvest	 perform	 this	 function	 for	
businesses.	The	Pilsen	site	is	located	at	Americká	8/39.

Agentury CzechInvest a CzechTrade poskytují své služby společně
Zajímavou	 novinku	 v	 oblasti	 poradenství	 podnikatelským	 subjektům	 přináší	
v	 souladu	 s	 Akčním	 plánem	 Vlády	 ČR	 na	 podporu	 hospodářského	 růstu	
a	zaměstnanosti	ČR	agentura	CzechInvest	s	agenturou	CzechTrade.	Na	základě	
strategického	partnerství	mezi	 těmito	organizacemi	byla	v	únoru	zřízena	re-
gionální	exportní	místa	poskytující	konzultace	v	oblasti	exportu	a	služeb	agen-
tury	CzechTrade.	Tuto	funkci	pro	podnikatele	vykonávají	regionální	kanceláře	
agentury	CzechInvest.	Ta	plzeňská	nově	sídlí	na	adrese	Americká	8/39.

English	translation:	David	Fuchs	s.r.o.
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Pilsen Region – 3rd largest in number of investment projects
Local	and	foreign	businesses	plan	to	invest	over	CZK	64	billion	in	the	Czech	
Republic	based	on	negotiations	concluded	with	CzechInvest	 in	2016.	One	
in	 four	 investments	 is	 in	 the	high-tech	 industry.	With	 ten	projects,	Pilsen	
Region	 ranked	 third	 among	 the	 country’s	 regions.	 In	 terms	 of	 the	 total	
volume	 of	 investments	 (CZK	 4,328.69	 billion)	 and	 the	 planned	 number	 of	
new	jobs	(1,117),	the	region	came	in	fifth	compared	to	other	regions.

Plzeňský kraj – 3. největší v počtu investičních projektů
Více	než	64	miliard	korun	plánují	tuzemské	i	zahraniční	podniky	investovat	
v	České	 republice	na	 základě	 jednání	 uzavřených	 s	CzechInvestem	v	 roce	
2016.	 Každá	 čtvrtá	 investice	 je	 high-tech.	 Plzeňský	 kraj	 se	 s	 počtem	 10	
projektů	zařadil	na	třetí	místo	mezi	kraji	ČR.	Co	do	celkového	objemu	investic	
(4	328,69	mil.	CZK)	a	plánovaného	počtu	vytvořených	pracovních	míst	(1	117)	
se	pak	kraj	v	porovnání	s	ostatními	kraji	zařadil	na	páté	místo.
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