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Aktivity CzechInvestu

• Podpora malých a středních podniků
• Podpora investorů
• Informační služby
• Rozvoj dodavatelů
• Rozvoj průmyslových zón
• Investiční pobídky
• „AfterCare“ služby
• Rozvoj lidských zdrojů
• Podpora akvizic (CzechLink)
• Rozvoj výzkumu a vývoje
• Rozvoj klastrů
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Regionální kanceláře

• síť 13 regionálních kanceláří ve všech krajských městech

Regionální kancelář

pro Jihočeský kraj

Husova tř. 5

370 01 České Budějovice

e-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

Ing. Radka Rajnochová Ing. Renata Vrchotová Lenka Dostálová, DiS.

Ředitelka regionální kanceláře     Regionální projektová manažerka Regionální exportní konzultantka CzechTrade

tel.: 296 342 943 tel.: 296 342 945 tel.: 296 342 936
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Činnosti regionálních kanceláří

Podpora investic:

- jednání se státní správou a samosprávou (ÚP, MŠMT, Celní úřad…) 

-spolupráce při přípravě nabídek nemovitostí pro investory a vytipování vhodné lokality

-zajištění návštěv investorů

-pomoc při přípravě podkladů pro jednání s investorem

-kompletní a ucelený servis připravený na klíč investorovi

- IPO

Rozvoj podnikatelských nemovitostí:

-aktivní vyhledávání nemovitostí pro průmyslovou výrobu ( databáze GF´s, BF´s)

-vytipování lokalit pro vznik průmyslových zón
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Činnosti regionálních kanceláří

Rozvoj start-upového prostředí

-podpora kreativních nápadů, konzultace podnikatelských záměrů

-poradenství k možnostem podpory pro začínající podniky

-propagace interních projektů CI pro start-upy

Kvalifikovaná pracovní síla

-Exkurze škol do firem, setkání studentů se zaměstnavateli, praxe

-Workshopy pro výchovné poradce

-Setkání HR Point

Služba „One Stop Shop“- monitoring dotačních příležitostí pro naše klienty

-doporučení a nasměrovaní

-napříč národními i nadnárodními programy

-pořádání odborných seminářů
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• Více než 100 záznamů výzev a programů

• Zahrnuje programy přímo určené pro podnikatele z podporovaných sektorů, tak i základní dotace 

pro podnikatele z navazujících oborů a možnosti podpory pro veřejnou správu (s ohledem na 

zlepšování podnikatelského prostředí)

• Sledujeme:

• Programy nebo jejich části přímo zaměřené na podnikatele: OP PIK, MPO, CzechTrade, ČMRZB, 

programy ÚP, FDV, OP ŽP, OP Z

• Programy zaměřené spíše na ostatní žadatele, ale nepřímo související s podnikáním: IROP, 

programy MMR

• Programy zaměřené na zemědělství, potravinářství - PRV, SZIF

• Programy zaměřené na rozvoj vědy a výzkumu - MPO, TA ČR, OP VVV

• Regionální programy podpory podnikání

• Programy přeshraniční spolupráce

• Programy administrované přímo Evropskou komisí

Dotační matice
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Kreativní průmysly

Dělejte to.

Dobře, česky, hezky.

kontaktní email: kreativni@czechinvest.org

• Design je součástí inovačního procesu firmy

• Design není jen vzhled, ale firemní styl

• Zařaďte se mezi ty úspěšné

• CzechInvest podporuje spolupráci firem a 

designérů

Produkty firem TON, LINET, mmcité a Botas, 

které vzešly ze spolupráce s designérem.
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Programy pro začínající podnikatele

• CzechAccelerator

- tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru

- kancelářské prostory, mentoring, poradenství, WS a networkingové akce

- 17. června – 31. července 2017, stáří 1 – 7 let

• CzechDemo

- účast na mezinárodních startupových akcích, prezentace produktu, networking

- 18. června – 7. července 2017, stáří do 5 let

• CzechMatch

- představení projektu v Silicon Valley, New Yorku, Singapur či Londýně

- mentoring, letenky, WS a matchmakingové akce

- vyhlášení srpen 2017, stáří 1 – 7 let
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Agentura CzechTrade

 Informační servis pro exportéry

Exportní průvodce, analýzy trhů, novinky ze zahraničí

 Profesionální poradenství

Konzultant pro každou firmu, osobní konzultace se zahraničními odborníky

 Prezentace českých firem v zahraničí

B2B akce, společné účasti firem na mezinárodních výstavách a veletrzích

 Exportní vzdělávání

Kurzy, konference, semináře, firemní vzdělávání na míru

 Výměna zkušeností a kontaktů mezi exportéry

Exportní klub CzechTrade
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Služby CzechTrade
= kompletní asistence v teritoriu

 Vyhledání obchodních kontaktů
 seznam potenciálních partnerů podle zadané cílové skupiny

 Vyhledání a ověření obchodních kontaktů
 firmy jsou telefonicky ověřeny a doplněny o kontaktní osobu

 Ověření zájmu o spolupráci

 seznam ověřených partnerů s kontakty, které jsou ZK osloveny s nabídkou 
klienta, doporučení dalšího postupu jsou součástí písemné zprávy

 Organizace obchodních jednání

 zahraniční kancelář vytipuje konkrétní partnery, zorganizuje obchodní    
jednání, součástí může být i doprovod na jednání



Spojujeme 

a podporujeme

Programy CzechTrade

 NOVUMM, NOVUMM KET
 Účast na výstavách a veletrzích v zahraničí pro MSP

 Míra podpory 50% do evropských zemí, 70% pro mimoevropské, podpora max. 80 000 Kč (90 000 Kč pro KET)

 DESIGN pro konkurenceschopnost 2016-2018
 Podpora formou zvýhodněných služeb designérů z adresáře designérů CzechTrade

 Míra podpory 50% ZV, max. 50 000 Kč

 Analýza stavu designu a konkurence, návrhy, finanční analýza nákladů, vytvoření 3D modelu či počítačové 
vizualizace, autorský dozor
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Kontaktujte nás

ceskebudejovice@czechinvest.org
Tel.: 296 342 943, 296 342 945
Husova tř. 5, České Budějovice

mailto:ceskebudejovice@czechinvest.org

