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1. Grand Prix Techagro  

Jak jsme informovali ve zpravodaji Zetis 2001, akciová společnost Veletrhy Brno vyhlašuje již 
tradiční soutěž Grand Prix o nejlepší exponáty veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA; 
soutěž je určena pro exponáty, které jsou vystaveny na uvedených veletrzích. 

Nyní uvádíme odkaz na webové stránky, kde jsou ke stažení stanovy soutěže, přihláška do 
soutěže a zásady mediální spolupráce. 

Vše je na odkazu https://www.bvv.cz/techagro/grand-prix-techagro/ 

Časový harmonogram soutěže: 

• Uzávěrka přihlášek: 11. 03. 2020 

• Vyhlášení výsledků: 31. 03. 2020 na slavnostním večeru v zahajovací den veletrhu, 
všichni nominovaní i ocenění účastníci soutěže budou mít tedy možnost 
marketingového využití hned od začátku veletrhu. 

Kontakt, bližší informace, stanovy soutěže: 
Mgr. Jana Machulová,  
Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 603 00 Brno 
T: 541 152 129 E: jmachulova@bvv.cz 
M: 724 337 464 w: www.bvv.cz 

2. Novela zákona o investičních pobídkách 

Od 06. 09. 2019 platí novela zákona o investičních pobídkách, která snížila podmínky pro 
malé a střední podniky na polovinu. Stát chce podpořit především projekty s  vyšší 
přidanou hodnotou a o všech žádostech bude nově rozhodovat vláda ČR.  

O těchto a dalších změnách, které novela zákona zavedla, se mohou představitelé malých 
a středních podniků dozvědět od ledna do března 2020 na informačních seminářích 
agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu. Zástupci CzechInvestu na nich 
mimo jiné vysvětlí, na co se zaměřit při přípravě žádostí o investiční pobídky a nabídnou 
praktické příklady podniků, které žádaly o investiční pobídky v  minulých letech. Závěrem 
se účastníci seminářů dozví, jaké další dotační příležitosti stát nabízí.  

Více informací naleznete zde 

Semináře se konají v českém jazyce. Účast na nich je bezplatná po předchozí registraci.  

mailto:zet.agro@post.cz
http://www.zetis.cz/
https://www.bvv.cz/techagro/grand-prix-techagro/
https://email.seznam.cz/www.bvv.cz
http://amsp.onquanda.com/newsletter/22ee3fe670b584f4e94ab8e192c5f482a6a09803b37a0dc27e800544507ad222/
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Zájemci o účast se mohou registrovat pomocí odkazů v tabulce níže.  

Datum  Místo Registrace 
16. 01. 2020 Pardubice ZDE 
28. 01. 2020 Olomouc ZDE 
29. 01. 2020 Zlín ZDE 
06. 02. 2020 Plzeň ZDE 
18. 02. 2020 Ústí nad Labem ZDE 
20. 02. 2020 Karlovy Vary ZDE 
25. 02. 2020 Brno ZDE 
26. 02. 2020 Ostrava ZDE 
04. 03. 2020 Liberec ZDE 
24. 03. 2020 Praha ZDE 

3. Export a podnikání v Indii 

Agentura CzechTrade spolu s Asociací malých a středních podniků MSP ČR v posledních letech 
zorganizovala dvě mise českých podnikatelů do Indie. V Bangalore byl pro začínající firmy 
vybudován inkubátor v objektu, kde se nachází český honorární konzulát a kancelář Czech 
Trade.  

Ke kancelářskému inkubátoru bude nyní připojena i hala, která je k dispozici pro montáže, 
skladování nebo výrobu blízko města Bangalore. Informace k hale jsou k dispozici 
na http://www.czechindustrialcluster.com/. 

Agentura Czech Invest pořádá seminář, kde budou představeny podrobnosti a zkušenosti 
s podnikáním v Indii a možnosti využití stávajících prostor v Bangalore. Získáte i přehled 
o možnostech zajímavé státní podpory pro Váš začátek podnikání v Indii. 

Účast je po předchozí registraci bezplatná – viz pozvánky:  
Pozvánka Praha 
Pozvánka Brno 
Pozvánka Ostrava 

4. Monitoring dotačních příležitostí 

Asociace malých a středních podniků připravuje „Monitoring dotačních příležitostí“, jehož 
cílem je přinést rychlý přehled nových dotačních příležitostí pro malé a střední podniky. 

Aktuální přehled je pod odkazem zde 

https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-Pardubice
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-olomouc
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-Zlin
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Investicni-pobidky-pro-male-a-stredni-podniky
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Investicni-pobidky-pro-male-a-stredni-podniky-cs
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-Karlovy-Vary
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-Brno
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-Ostrava
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-Liberec
https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Novela-investicnich-pobidek-a-podpora-investic-malych-a-strednich-podniku-Praha
http://amsp.onquanda.com/newsletter/eea8deb7bba7f221d49ac1d4d7b5e831aec4feb385b3cb1c8d14b0b8a81e655c/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/4e24debabc17422ed09a2bd987bc28c6ae39febb8463c22c871ec6b8a82dd51c/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/4ee3debbb7e7d22fd79a6ad5a7b63838aeebfeb48cc3cb1c8c1239b8a871b57c/
http://amsp.onquanda.com/newsletter/9e2cdebab0d7a22bd79acdd3d7b1d80bae82febb8f63c09c8a1d0db8a80ac5fc/
http://amsp.cz/wp-content/uploads/2020/01/Monitoring-1-2020.pdf

