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Role CzechInvestu v podpoře chytrých investic

 Pasportizace podnikatelského prostředí – osobní rozhovory se starosty obcí s pověřeným 

obecní úřadem 

 „chytrá lokalizace investic“ = detailní znalost území 

 Chytrá lokalizace investic – území musí být na daný typ investice připravené 

(infrastrukturně i socio-demograficky), ochotné a současně musí mít investice pozitivní 

dopad do regionu.

ZNÁME POTŘEBY = reaguje nabídkou různých forem VZDĚLÁVÁNÍ  
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I. online akademie pro municipality 

Sestavili jsme unikátní ONLINE AKADEMII PRO MUNICIPALITY – vzdělávací kurz určený speciálně pro zástupce municipalit.

V pěti blocích nabízíme užitečný zdroj informací, které mají vliv na rozvoj lokální ekonomiky.

Věnujeme se těmto tématům:

 strategický rozvoj obce

 technická a digitální infrastruktura

 sociální infastruktura

 lokální trh práce

 podpora podnikání

Využívat ji můžete průběžně dle aktuálně řešených témat v obci.
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Zpracovaná témata

1. BLOK 2. BLOK 3. BLOK 4. BLOK 5. BLOK

Komunitní strategické plánování 
Architektonické soutěže 
Zadání územní studie
Studie proveditelnosti 
Strategické plánování rozvoje 
obce ve vazbě na její kulturní 
dědictví* 

Nemovitosti pro podnikatelské 
účely
Brownfieldy
Kancelářské prostory
Metodika vyhodnocení územních 
nároků průmyslových zón
Open data
5G sítě pro budoucnost Vašeho 
regionu* 

Územní plán s dostatečnou 
rezidenční výstavbou
Školy, příklady spolupráce
Podpůrná inovační infrastruktura
Živnostenská zóna 

Koeficient soběstačnosti

Hospodářsky slabý region
Sociálně problémový region
Vyjížďkový region
Prosperující region 

Služby CI pro obce a města
Setkání vedení měst s 
podnikateli
Atraktivita města
Welcome package pro krajská 
města 
Public – Private Partnership* 
Přeshraniční spolupráce 
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II. Inspirativní příklady dobré praxe 
podporující rozvoj podnikatelského prostředí a regionu

Cíl: Vytvořit databázi příkladů dobré praxe v obcích a inspirovat další subjekty veřejného i 

soukromého sektoru k aktivitám a spolupráci rozvíjející lokální ekonomiku
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www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-
podnikatelskeho-prostredi/Priklady-dobre-praxe

http://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-municipality/Rozvoj-podnikatelskeho-prostredi/Priklady-dobre-praxe


III. Diskuzní fórum pro zástupce měst a obcí 
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Diskuzní fórum pro zástupce měst a obcí 
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Struktura účastníků



Termíny a témata pro rok 2022 
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www.czechinvest.org
Agentura pro podporu podnikání a investic
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika

Martina Ceplová

Děkuji za pozornost!

Ředitelka regionální kanceláře pro Královéhradecký kraj 

+296 342 948

Martina.ceplova@czechinvest.org
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