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ZVEME VÁS NA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU



CZECH INDUSTRIAL CLUSTER
BANGALORE (CIC)

PROGRAM

(CIC) je projekt připravovaný v srdci Indie. Bangalore je nejdynamičtěji
rozvíjející se město na světě nazývané také jako „Silicon Valley of India“. CIC
bude základnou, kde je na jednom místě soustředěno více českých
firem. Firmy si budou moci pronajmout halový a kancelářský prostor podle
svých potřeb. V budově budou i prostory pro laboratoře a výzkumné pracoviště
na podporu VVI. Při výstavbě budou použity nejmodernější české stavební
technologie.

AMSP ČR, Czech Trade, Honorární konzul ČR pan Prakash C.S. 
a Velvyslanectví ČR v Indii připravili v Bangalore kancelářský inkubátor pro
začínající firmy, který funguje 2 roky a jeho služby využilo několik českých
firem. Nyní k inkubátoru bude připojena i možnost pronájmu hal pro
skladování, montáž, výrobu, cca 35 minut cesty od inkubátoru v moderní
průmyslové zóně Dabaspete. V tomto objektu budou jenom české firmy.
Možnost nastěhování bude od 01/2020.

10:30 Úvodní slovo – Zdeněk Tomíček, místopředseda představenstva pověřený řízením AMSP ČR  a Libor Musil,  člen
představenstva AMSP ČR
 
10:35 Podpora expanze českých firem do zahraničí mimo EU – místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček
 
10:40 Komentovaná ukázka průmyslové haly Dabaspete u Bangalore (foto, video z terénu), představení možností pro
české firmy  – za indického investora – Jan Musil, firma LIKO-S
 
11:00 Podpora českým firmám ze strany česko-indického podnikatelského inkubátoru v Bangalore – honorární 
konzul ČR v Bangalore p. Prakash C.S.
 
11:05 Podpora projektu ze strany Velvyslanectví ČR v Dillí – vedoucí OEÚ Milan Touš
 
11:10 Úloha a význam přítomnosti CzechTrade v projektu – ředitel ZK CzechTrade Bangalore Ivan Kameník
 
11:20 Úloha MPO, CzechInvestu, ČEB, EGAP, TAČR a České rozvojové agentury v projektu CIC – ředitel odboru
zahraničně ekonomických politik II. MPO Richard Hlavatý (tbc)
 
11:30 Pobídky pro české investory v Bangalore – zástupce místní vlády státu Karnataka nebo zástupce Invest India (tbc)
 
11:45 Výměnné stáže mezi vysokoškoláky – VŠE v Praze a univerzita v Bangalore – prof. Jiří Hnilica
 
11:55 - 12:20   Diskuse, dotazy českých firem, individuální schůzky
 

REGISTRACE  ZDE

Účastníkům semináře zajistíme volný vstup :)

http://amsp.cz/registrace-na-konferenci-czech-industrial-cluster-v-indickem-bangalore/

