Investice a podnikání
v České republice

www.czechinvest.org

CzechInvest
Jsme Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Posilujeme konkurenceschopnost české ekonomiky
prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním
zahraničních investic.
Propagujeme Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování investic. Jsme výhradní organizací, která smí nadřízeným
orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky. Podporujeme české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců
nadnárodních společností. Prostřednictvím našich služeb a rozvojových programů přispíváme k rozvoji podnikání v České republice
i ke zlepšování celkového podnikatelského prostředí. Jako příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu poskytujeme
veškeré naše služby zdarma.

1 772

978 mld. Kč

278 711

dojednaných projektů

investic do ČR

nových pracovních míst

... od vzniku CzechInvestu v roce 1992

Poskytované služby
+

poradenství k investičním projektům

+

informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele

+

pomoc při realizaci investičních projektů z oblasti výroby, technologických center a sdílených služeb

+

zprostředkování státní investiční podpory – investiční pobídky

+

databáze podnikatelských nemovitostí

+

podpora subdodavatelů – databáze českých dodavatelských firem

+

AfterCare – služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice

+

podpora při reinvesticích

Spojujeme a podporujeme
Naše nástroje a aktivity

PROPOJOVÁNÍ ČESKÝCH
INVESTIČNÍ POBÍDKY
Máme dlouholeté zkušenosti
s administrací investičních pobídek.
Pro žadatele připravíme předběžnou
finanční kalkulaci investičního záměru
a poskytneme asistenci během celého
procesu žádosti o investiční pobídky.

PODNIKŮ S INVESTORY
Prostřednictvím projektu CzechLink
pomáháme českým podnikům s hledáním
strategického a investičního partnera.
Hlavním cílem projektu je usnadnit
českým podnikům kontakt se zahraničními
investory, kapitálově posílit podnikatelské
subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic
do České republiky.

Získejte podporu pro Váš projekt.
Pomůžeme Vám najít strategického
partnera pro podnikání.

DATABÁZE DODAVATELŮ
Propojujeme zahraniční investory
s tuzemskými dodavateli. V otevřené
sektorové databázi dodavatelů vedeme
na 3 500 firem z automobilového,
kovozpracujícího, elektronického a
elektrotechnického sektoru, ICT, strojírenství,
energetiky, plastikářství či sektoru materiálů
a obalů a zdravotnické techniky.
Investorům nabídneme i Vaše produkty
a služby.

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI
Vytváříme nabídky podnikatelských
nemovitostí pro investory a pomáháme
s jejich vyhledáváním. Naše unikátní
databáze podnikatelských nemovitostí
jsou otevřené pro nové registrace, včetně
brownfieldů. Poskytujeme odborné
poradenství a konzultace o možných formách
finanční podpory z veřejných zdrojů.
Nevíte si rady s nemovitostí? Díky naší databázi
ji můžete prodat či pronajmout investorovi.

VÝZKUM A VÝVOJ
AFTERCARE
Našim klientům nabízíme plnou podporu
i po úspěšném dokončení investičního
záměru. Pomáháme s překonáváním
každodenních podnikatelských překážek,
poskytujeme rozsáhlý informační servis
a organizujeme řadu odborných seminářů.
Mimo jiné pomáháme i s vízovým
procesem a pobytovými povoleními
pro zahraniční zaměstnance.
Jsme připraveni podpořit Váš budoucí
rozvoj a nové plány.

Propojujeme průmysl s akademickou
sférou. Díky široké škále údajů, dat
a kontaktů mají naši zkušení odborníci
komplexní know-how a unikátní
možnost vytvářet mezinárodní i domácí
výzkumná partnerství mezi univerzitami,
výzkumnými organizacemi a privátní
sférou.
Najděte s námi toho správného partnera
pro Vaše VaV aktivity.

Pomáháme českým start-upům růst

Prostřednictvím projektu Podpora start-upů podporujeme

ESA BIC Prague se zaměřuje na inkubaci technologicky

rozvoj začínajících inovativních podnikatelů v České republice.

progresivních start-upů, které pracují s kosmickými

Čtyři samostatné aktivity CzechStarter, CzechAccelerator,

technologiemi a hledají jejich využití pro běžný život.

CzechMatch a CzechDemo nabízí start-upům pobyty

Na projektu spolupracuje CzechInvest spolu

v zahraničních inkubátorech, vstupy na mezinárodní

s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), hlavním

konference nebo služby mentorů v Česku i zahraničí.

městem Prahou a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Více informací najdete na www.podporastartupu.cz

Více informací najdete na www.esa-bic.cz

podpořeno

186 start-upů

400+

dohod o spolupráci

12 vstupů investora 
za 290+ mil. Kč

Podpora klíčových sektorů
Naši pozornost zaměřujeme na klíčové sektory, do kterých aktivně vyhledáváme nové investice a rozvíjíme jejich
podnikatelské prostředí v České republice.

Life Sciences

Automobilový průmysl

Podnikové služby

Informační a komunikační
technologie

Pokročilé strojírenství

Elektrotechnický a elektronický
průmysl

Letecký a kosmický
průmysl

Nanotechnologie a pokročilé
materiály

Jsme tu pro Vás v každém kraji
Síť třinácti regionálních kanceláří agentury CzechInvest podporuje zejména malé a střední podniky prostřednictvím
nabídky relevantních programů. Neméně důležitou roli hraje při harmonizaci podnikatelského prostředí s požadavky
zahraničních i tuzemských investorů.

Činnost regionálních kanceláří:
Poradenství klientům prostřednictvím služeb a nabídky programů
+ konzultace záměru podnikatele a nabídka
možností podpory podnikání ze strukturálních
fondů EU a dalších mezinárodních, národních
či regionálních programů
+ poradenství v oblasti exportu

Pro koho:
-> velké, malé a střední podniky
-> zahraniční investoři
-> začínající podnikatelé, start-upy
-> inovativní podniky

+ pomoc začínajícím podnikatelům

Asistence při harmonizaci podnikatelského prostředí
+ podpora při budování podnikatelské infrastruktury
+ podpora při budování sociální infrastruktury
+ podpora kvalifikované pracovní síly a lokálního
trhu práce
+ podpora zájmu o investice

Pro koho:
-> zástupci obcí a krajů
-> regionální rozvojové agentury
-> základní, střední a vysoké školy, univerzity
-> inovační infrastruktura a další instituce v regionu

Regionální kanceláře CzechInvestu
v České republice
Ústí
nad Labem

Liberec
Hradec
Králové

Karlovy Vary
Praha

Pardubice
Ostrava

Plzeň

Olomouc

České
Budějovice

Jihlava
Brno

Zlín

Regionální kanceláře

Královéhradecký kraj

Telefon: 296 342 495

Telefon: 296 342 949

E-mail: regiony@czechinvest.org

E-mail: hradeckralove@czechinvest.org

Jihočeský kraj

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Ústecký kraj

Telefon: 296 342 943

Telefon: 296 342 971

Telefon: 296 342 934

Telefon: 296 342 990

E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org

E-mail: liberec@czechinvest.org

E-mail: pardubice@czechinvest.org

E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org

Jihomoravský kraj

Moravskoslezský kraj

Plzeňský kraj

Vysočina

Telefon: 296 342 937

Telefon: 296 342 976

Telefon: 296 342 965

Telefon: 296 342 993

E-mail: brno@czechinvest.org

E-mail: ostrava@czechinvest.org

E-mail: plzen@czechinvest.org

E-mail: jihlava@czechinvest.org

Karlovarský kraj

Olomoucký kraj

Středočeský kraj a Praha

Zlínský kraj

Telefon: 296 342 961

Telefon: 296 342 982

Telefon: 296 342 486

Telefon: 296 342 954

E-mail: karlovyvary@czechinvest.org

E-mail: olomouc@czechinvest.org

E-mail: praha@czechinvest.org

E-mail: zlin@czechinvest.org

Zahraniční zastoupení CzechInvestu
Düsseldorf

Soul

Londýn

San Francisco

Telefon: +49 211 250 56 190

Telefon: +82 2 720 6080

Telefon: +44 20 8748 3695

Mobil: +1 831 313 6295

E-mail: germany@czechinvest.org

E-mail: seoul@czechinvest.org

Mobil: +44 77 8523 1520

E-mail: california@czechinvest.org

Tokio

Skandinávie

E-mail: london@czechinvest.org

Toronto

Telefon: +81 3 5485 8266

Telefon: +420 296 342 540

New York

Plánujeme otevření

E-mail: tokyo@czechinvest.org

E-mail: scandinavia@czechinvest.org

Mobil: +1 347 789 0570

Kyjev

E-mail: newyork@czechinvest.org

Plánujeme otevření

Šanghaj
Mobil: +86 138 1779 2614
E-mail: china@czechinvest.org

Skandinávie
Londýn
Toronto
San Francisco

Zahraniční zastoupení

Düsseldorf

Kyjev
Soul

New York
Šanghaj

Tokio

Kontakt
Centrála CzechInvest
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 296 342 500
E-mail: info@czechinvest.org
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