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Dubnový newsletter KCPP
Co zásadního se událo v českém i světovém byznysu za uplynulé týdny?
Přečtěte si nový díl newsletteru Krajského centra podpory podnikavosti, ve
kterém se vám snažíme nejen přibližovat dění okolo, ale přes rychlé zprávy
také motivovat k tomu, abyste se do sféry podnikání lépe ponořili.

Bleskové novinky

Nájmy zdraží do dvou let o třetinu 
Nájmy v ČR během příštích dvou let podraží přibližně o 30 %, uvedla ve své
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analýze společnost Cyrrus. Kvůli rostoucí inflaci i přísnějším podmínkám pro
získání hypotéky výrazně poroste zájem lidí o nájemní bydlení. Tlak na vyšší
nájmy podpoří také uprchlická vlna z Ukrajiny, která zvýší poptávku po
nájemním bydlení o 20 %. (LN) 

Na reklamu loni padlo 125 miliard korun 
Investice do reklamy v ČR loni dosáhly 124,7 mld. Kč, což je zhruba o 5 mld.
Kč více než v roce 2020. Mezi největší zadavatele reklamy patřily obchodní
řetězce Lidl, Kaufland a Albert, které následovaly společnosti Sazka a Alza.
Data zveřejnila Asociace komunikačních agentur na základě výzkumu
společnosti Nielsen Admosphere. (Právo) 

VW zvažuje stavbu továrny na baterie u Plzně 
Bývalé armádní letiště v Líních u Plzně je jednou ze tří evropských lokalit, které
německý koncern Volkswagen zvažuje pro stavbu továrny na výrobu baterií do
elektroaut. Podle vedení Plzeňského kraje má jít o závod za 4 až 5 mld. eur.,
továrna by měla zaměstnat až 4 tis. lidí. (Mf DNES)

KCCP prezentuje projekt IKAP OK II. – Využijte příležitost!

Ředitelka Obchodní akademie Prostějov Ing. Eva Lošťáková, Ing. Petra
Palvásková a Ing. Petr Kment dne 13. dubna navštívili se svými
studenty Krajské centrum podpory podnikavosti (KCPP) a Moravskou
vysokou školu Olomouc (MVŠO). Zástupci KCPP představili projekt IKAP OK
II, ukázali KCPP a představili činnosti centra. Jedná se o první střední školu,
která využila příležitosti poznat KCPP a diskutovat o oblastech podnikání a
podnikavosti, kterými se centrum zabývá.
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Nabídky k návštěvě KCPP a MVŠO může využít i vaše škola. 

Potřebné kontakty ke sjednání návštěvy naleznete zde.

Co se děje na MVŠO?

Na MVŠO proběhla konference IDS. Spolu s ní i
mezinárodní týden International Week

–

Dva dny, třiatřicet vědeckých příspěvků a řečníci z deseti zemí světa. To je
statistika letošní konference IDS, která se již tradičně koná v Olomouci.
Tentokrát na téma inovace pro udržitelný rozvoj. Ale není to pouze o nich. Na
pěti tematických blocích se letos probírá téma inovačních ekosystémů,
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udržitelnosti, chytrého zdravotnictví, digitalizace ve vzdělávání či propojení
geoinformatiky a ekonomických dat. 

Celý článek o průběhu konference naleznete zde.

Těšíme se na vás u dalšího dílu! V případě zpětné vazby se neváhejte obrátit
na kcpp@mvso.cz. Děkujeme. 
– KCPP
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