Agentura CzechInvest ocenila významné investiční počiny loňského roku

V pražském Paláci Žofín dne 15.6.2017 agentura CzechInvest ocenila významné investiční počiny roku 2016.
Investorem roku 2016 v kategorii Výroba a technologická centra se stal Robert Bosch, Investorem roku 2016
v kategorii IT a sdílené služby pak Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic. Cenu za
Podnikatelskou nemovitost roku 2016 získali strategická průmyslová zóna Joseph, Most a Brno Spielberg
Office Centre. Sdružení pro zahraniční investice – AFI, odborný partner soutěže, udělilo dvě ceny za
dlouholetý přínos investičnímu prostředí a významný počin v oblasti investic a jedno mimořádné ocenění.
CzechInvest zároveň předal ocenění třem regionům za jejich přístup k rozvoji podnikatelského a investičního
prostředí. Cílem soutěže Investičně atraktivní region je propagovat význam spolupráce municipalit s místními
podniky v hospodářském rozvoji regionu. Obce, které spolupracují s místními zaměstnavateli při vytváření
zdravého podnikatelského prostředí, mají prokazatelně vyšší životní úroveň a sociální vybavenost. Mezi
hlavní hodnotící kritéria soutěže patří velikost investic do podnikatelské infrastruktury, kvalita výuky na
místních základních školách, investice do vzdělávání a formy a hloubka spolupráce zástupců radnic
s lokálními podnikateli. Porota byla složena z odborníků působících v daném kraji, typicky zástupci
Regionální rozvojové agentuře, Hospodářské komory či Svazu průmyslu a dopravy. Po regionálních kolech,
které byly součástí letošního ročníku výzkumu Město pro byznys, si tak cenu za 2. místo v kategorii Investičně
atraktivní region převzala starostka Ivana Majíčková za město Kunovice. „Moc si tohoto ocenění vážím. Je
výsledkem a zhodnocením dlouhodobého směřování vedení města Kunovice, včetně obou mých předchůdců
v úřadu kunovického starosty a současně také potvrzením správného směru v plánování dalšího rozvoje města
Kunovice. Jsem skálopevně přesvědčena, že podpora ekonomicky aktivních lidí je pro budoucnost nejen
našeho města nesmírně důležitá, protože pouze aktivní firmy a podnikatelé mohou zajistit městu, regionu, ale
i státu ekonomickou prosperitu a v konečném důsledku i spokojené občany a pomůže nám udržet mladé lidi
v regionu,“ říká starostka města Kunovice Ivana Majíčková. Kunovice se z celkových 54 přihlášených obcí,
měst i svazků obcí dostaly na stupně vítězů především díky efektivnímu investování do rozvoje
podnikatelského prostředí. Radnice je otevřená vůči názorům investorů a provozuje vlastní podnikatelský
inkubátor.

