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Květnový newsletter KCPP
Přinášíme Vám newsletter Krajského centra podpory podnikavosti (KCPP), ve
kterém se vám snažíme nejen přibližovat dění okolo, ale také informovat a
pozvat vás na akce KCPP.

Bleskové novinky

Brusel snížil odhad růstu ČR 
Růst české ekonomiky letos dosáhne 1,9 %, bude tedy slabší než průměr EU.
Ve své prognóze to odhaduje Evropská komise. Ta výrazně snížila původní
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4,4% odhad z února, tuzemské hospodářství podle Bruselu přibrzdí nejistota na
finančních trzích a vysoká inflace. V příštím roce by měl podle komise český
HDP stoupnout o 2,7 %. (LN) 

Internetové obchody vystřízlivěly z nekonečného růstu 
Podle dat ČSÚ se tržby českých e-shopů v prvním letošním čtvrtletí meziročně
propadly o 13,4 %, jde o první pokles od roku 2009. Analytici nicméně
upozorňují, že srovnání s loňským prvním kvartálem není úplně vypovídající.
Začátkem roku 2021 totiž měly internetové obchody extrémně vysoké tržby
vlivem covidového lockdownu a zavření kamenných prodejen. (HN) 

Skupina DRFG zamířila do Olomouce 
Investiční skupina DRFG, v níž drží většinový podíl byznysmen David Rusňák,
postaví na brownfieldu nedaleko olomouckého hlavního nádraží nový
developerský projekt. Jeho součástí bude 450 bytů, kanceláře nebo 12 tis.
metrů čtverečních obchodních ploch. Cena projektu, který bude dokončen v
roce 2025, je 2,6 mld. Kč. (E15)

Blíží se další Inspirativní setkání

V pátek 3. června proběhne další ze série našich Inspirativních setkání s
podnikateli, do které si zveme úspěšné podnikatele. Akce se uskuteční v
prostorách Slovanského gymnázia v Olomouci a bude možnost ji sledovat i
online. V případě zájmu o připojení ke sledování nás kontaktujte na e-mailu
ida.wiedermannova@mvso.cz. 

Co jsou to Inspirativní setkání s podnikateli? 
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V rámci série Inspirativní setkání s podnikateli představují úspěšní podnikatelé
svou cestu: od začátků podnikání přes překážky i úspěchy. Učitelé i žáci se
mohou zapojit s nimi do diskuze a dozvědět se zajímavé informace přímo od
nich.

Vítáme čtyři nové školy

Krajské centrum podpory podnikavosti (KCPP) ve spolupráci s Moravskou
vysokou školou Olomouc (MVŠO) zahájilo spolupráci se čtyřmi novými
středními školami. Jmenovitě se:

Švehlovou střední školou polytechnickou Prostějov,
Obchodní akademií Prostějov,
Střední odbornou školou Olomouc
a Střední školou polytechnickou Olomouc.

Zmíněné školy se budou s námi podílet na relevantních aktivitách v rámci
KCPP a MVŠO. Aktivní spolupráce odstartovala počínaje letošním květnem.

KCPP pomůže studentům v Podnikavé hlavě

Studenti Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) se dostali do finále
startupové soutěže Podnikavá hlava a Krajské centrum podpory
podnikavosti (KCPP) jim poskytne vše potřebné, aby dosáhli kýžených
výsledků. DNA našeho centra totiž spočívá také v pomoci mladým
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podnikatelům, aby se prosadili na trhu. 

Bližší detaily ohledně soutěže Podnikavá hlava sledujte na webu
podnikavahlava.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na kcpp@mvso.cz. 
– Tým KCPP
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