Představujeme Vám jarní číslo Newsletteru Pilsen Region Bussiness News, které je
i tentokrát plné aktuálních informací a bussines novinek z plzeňského regionu.
Tentokrát se dozvíte více k těmto tématům:


Potřeba zintenzivnění spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou
roste



Plzeň chce rozšířit vědecko-technický park pro inovační firmy



VZÚ Plzeň má nové pracoviště žárových nástřiků



Novela zákona o investičních pobídkách cílí na investice s přidanou hodnotou

V novinkách se dočtete o chystané konferenci v rámci projektu Digitální revoluce.cz,
zjistíte, která západočeská firma zastupovala české start-upy na podnikatelské misi
do Asie a představíme Vám také čerstvého nositele ceny Wernera von Siemense,
kterým se stal pedagog z Lékařské fakulty v Plzni.
Nechybí ani užitečné odkazy a makroekonomické údaje.
Věříme, že informace v tomto Newsletteru budou pro Vás přínosem a budeme rádi
za Vaši zpětnou reakci, například jaké informace byste se rádi dozvídali v dalších
vydáních.
Přejeme příjemné počtení
Renata Benešová & Eva Velebná Brejchová
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
Dear readers,
We are pleased to present you the fourteenth issue of our latest information from the
Pilsen Region. This time you’ll learn more about the following topics:


Growing need to strengthen research and business collaboration in the region



Pilsen aims to expand Science & Technology Park for innovative companies



VZÚ Plzeň has new Thermal Spray Coating facility



Amendment to Investment Incentive Act is aimed at value-added investment

In the news section you can read about upcoming conference focused on the
opportunities and threats of the digital revolution, find out which company from West
Bohemia represented the Czech start-up on business delegation to Asia and also we
will introduce to you new winner of the Werner von Siemens Prize, from the Charles
University

Faculty

of

Medicine

in

Pilsen.

Helpful links and macroeconomic data are also featured in the newsletter.

We believe that the information in this Newsletter will be useful for you and thanks in
advance for any feedback, for example, what kind of information you would like to
read in future releases.

Best regards,
Renata Benešová & Eva Velebná Brejchová
Urban Planning and Development Institute of the City of Pilsen

