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Borská pole slaví patnáctiny 
 
Víte kolik firem dnes sídlí na Borských polích? Na co zam ěřují sv ůj výzkum? Co vyrábí 
nebo jaké poskytují služby? P řijďte se podívat na výstavu „M ěstský industriální park 
Plzeň Borská pole po 15 letech“, která za čne v pond ělí 21. března v 17 hodin 
v mázhausu plze ňské radnice a potrvá do 6. dubna 2011. Vstup na výs tavu je zdarma, 
otev řeno je denn ě od 8 do 18 hodin. 
 
Na počátku roku 2011 uplynulo patnáct let od doby, kdy začala městská správa s realizací 
Městského industriálního parku Plzeň Borská pole. V březnu to bylo čtrnáct let, kdy zde 
zahájil výrobu televizorů značky Panasonic první investor japonská společnost Matsushita a 
statutární město Plzeň dokončilo výstavbu I. etapy komunikací a technické infrastruktury. A 
konečně 3. dubna to bude patnáct let od podpisu první kupní smlouvy na pozemky v lokalitě. 
Následovalo období velmi intenzivního rozvoje průmyslové zóny, jejíž parametry jsou až do 
současné doby mimořádné i v evropském měřítku. 
 
Technické a ekonomické parametry projektu 

• plocha: 105 ha 
• počet lokalizovaných firem: 42 (stav k 31. 12. 2010) 
• počet pracovních míst: 10 747 (stav k 31. 12. 2010) 
• investice lokalizovaných investorů: 18 199,5 mil. Kč (stav k 31. 12. 2010) 
• investice města Plzně: 560 mil. Kč 
• investice správců sítí: 31 mil. Kč 
• investice státu: 76 mil. Kč 

 
Významná ocen ění udělená agenturou CzechInvest 

• Průmyslová zóna roku 2000, kategorie: Zóna s největším ekonomickým přínosem, 1. 
místo 

• Průmyslová zóna roku 2001, kategorie: Zóna s největším společenským přínosem, 2. 
místo 

• Průmyslová zóna roku 2002, kategorie: Zóna s největším ekonomickým přínosem, 3. 
místo 

• Průmyslová zóna roku 2003, kategorie: Zóna s největším ekonomickým přínosem, 3. 
místo 

• Zvláštní ocenění: Manažer průmyslové zóny roku 2003 
 
 


