
Spolupráce českých inovativních technologických SME firem s čínskými partnery 

SEMINÁŘ 

 

New Silk Road Infrastructure Development&Technology Association ve spolupráci s 

Hospodářskou komorou ČR pořádají v pátek 24. listopadu 2017 ve 13:00 seminář pro malé a 

střední české podniky vyvíjející a vyrábějící pokročilé technologické produkty. Semináře se zúčastní 

zástupci státní průmyslové zóny Shanxi Transformation and Comprehensive Reform Demonstration 

Area z města Taiyuan v čínské provincii Shanxi. 

 

Dnešní ekonomika provincie Shanxi je založena především na těžebním průmyslu a 

energetice. Vzhledem k ekologickým důvodům rozhodly vládní a stranické orgány provincie Shanxi 

o postupném útlumu těchto průmyslových odvětví a urychlené transformaci provinční ekonomiky 

směrem k náročnějším průmyslovým oborům s vyšší přidanou hodnotou založených na inovacích a 

ochraně životního prostředí. Do této oblasti mají směřovat rozsáhlé prostředky ze státních 

investičních fondů. 

 

Provincie Shanxi a provinční hlavní město Taiyuan rozhodly o zřízení této průmyslové zóny 

jako pilotního projektu, který má poskytnout co nejlepší služby, přednostní zacházení a nejlepší 

prostředí a podmínky pro domácí i zahraniční investory. Zájem je o: 

 pokročilý strojírenský, elektrotechnický a elektronický průmysl, 

 digitální ekonomiku, 

 nové materiály, 

 obnovitelné zdroje energie, ochranu životního prostředí a úspory energie, 

 biotechnologie a moderní medicínu, 

 potravinářský průmysl. 

 

Tento seminář je příležitostí pro české malé a střední podniky s inovativními a pokročilými 

technologiemi k proniknutí na čínský trh, který jim často zůstává uzavřen a na který mají odvahu 

často jen velmi velké firmy. Zde je příležitost s pomocí této průmyslové zóny naleznout čínského 

partnera a se státní podporou provincie Shanxi a města Taiyuan jít například cestou 

technologického transferu s prodejem licence pro čínský trh, zřízení společného podniku v Číně, do 

kterého by čínský partner se státní podporou přinesl kapitál a český partner technologii a know-

how či o kombinaci těchto variant.  



PROGRAM SEMINÁŘE KE SPOLUPRÁCI ČESKÝCH SME INOVATIVNÍCH FIREM S 

PARTNERY Z POKROČILÉ TECHNOLOGICKÉ ZÓNY V SHANXI 

Praha, 24. listopadu 2017, 13:00 

 

Místo konání:   Hotel Angelo by Vienna House Prague, Radlická 3216/1G, Praha 5 

Konferenční místnost Moldavite B 

 

13:00 – 13:15  Zahájení 

13:15 – 13:45  Představení provincie Shanxi a města Taiyuan 

13:45 – 15:00  Představení českých firem 

15:00 – 15:45  Diskuze 

15:45 – 16:00  Závěr 

 

Jednacími jazyky budou čeština a čínština. Parkování je možné v podzemních garážích hotelu či v 

dalších podzemních garážích na Andělu. Účast na semináři je bezplatná. Svoji účast potvrďte, 

prosím, prostřednictvím Hospodářské komory ČR do 13. 11. 2017. 


