Tisková zpráva

Firmy se radily, jak posilovat důvěru svých zahraničních vlastníků
Olomouc 28. dubna 2017
Sdružení OK4Inovace uspořádalo další zajímavou akci podporující rozvoj hospodářství
a znalostní ekonomiky v Olomouckém kraji. Název akce byl „Posilování autonomie
českých poboček nadnárodních firem“ a jednalo se o diskuzní setkání, na němž si
vrcholoví představitelé těchto firem vyměňovali své tipy a zkušenosti v získávání větší
důvěry a kompetencí od zahraničních vlastníků.
Setkání patnácti představitelů firem, jako CeramTec Czech Republic, Edwards, Robertshaw,
M.L.S. Holice, WANZL a dalších se konalo v rámci série podobných akcí, tzv. inovačních
platforem pořádaných pod názvem „Innovation Experience“. Proběhlo dne 19. 4. 2017
v prostorách firmy s japonskými vlastníky Koyo Bearings Česká republika, v Olomouci –
Bystrovanech.
Cílem tohoto setkání bylo, aby manažeři firem sdíleli své zkušenosti s budováním důvěry a
zlepšování porozumění se zahraničními vlastníky. To by mělo vést k tomu, aby mateřské
firmy svěřily českým pobočkám více pravomocí, poskytly jim mandát a finanční prostředky k
vývojovým a inovačním aktivitám nebo umožnily zavést a zainvestovat v českých pobočkách
výrobní programy s vyšší přidanou hodnotou.
Některé ze zúčastněných firem měly ucelenější prezentaci o svých zkušenostech, mezi nimi
kromě Koyo Bearings také Siemens ČR, Miele Technika a Hella Autotechnik Nova.
Akce byla účastníky hodnocena jako velmi přínosná a plná inspirací pro jejich snahy zvýšit
pravomoci českých poboček, zlepšení komunikace se zahraničními vlastníky a zvýšení
přesvědčivosti při záměrech o získání nových kompetencí či rozpočtů.
OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální
inovační strategie Olomouckého kraje a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve
firmách i výzkumných institucích. Vyvíjí též aktivity pro zlepšování vzdělávání v regionálním školství. OK4Inovace
také zaštiťuje realizaci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, jenž je součástí tzv. RIS3 strategie.
Členy sdružení jsou Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola
logistiky, Nadační ústav regionální spolupráce a klastr MedChemBio.

Kontakt pro média:
Kamil Krč, MBA – ředitel sdružení OK4Inovace
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 587 432 018
Mobil.: +420 725 468 700
E-mail: krc@ok4inovace.cz

