Pravidla soutěže
Výzkum Město pro byznys
kategorie: Investičně atraktivní region
vyhlašovatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

I. Cíl kategorie
Cílem kategorie Investičně atraktivní region je podle předem stanovených kritérií zhodnotit region, který se
nejlépe v předchozím roce věnoval podpoře a zdokonalování podnikatelského prostředí a spolupracoval se
soukromým sektorem v oblasti rozvoje podnikání na svém území.

II. Způsobilý soutěžící
Způsobilým soutěžícím je samostatná obec nebo několik obcí v rámci jedné přihlášky (např. svazek obcí dle
zákona či jiná prokazatelná smluvní forma spolupráce).
V rámci hodnocení jsou zvýhodněny obce nižších správních stupňů a dále účinná meziobecní spolupráce.
Do kategorie Investičně atraktivní region se soutěžící může přihlašovat opakovaně.

III. Vyhlášení soutěže a přihláška
Kategorie Investičně atraktivní region je vyhlašována každoročně začátkem prosince v rámci vyhodnocování
výzkumu Město pro byznys. Její vyhlášení je publikováno na těchto internetových stránkách:
-

www.czechinvest.org
www.smocr.cz
www.mestoprobyznys.cz

Dále je prezentována ve zpravodaji REGION report vydávaný agenturou CzechInvest.
Přihlášení do soutěže je možné formou přihlášky přímo podané soutěžícím v termínu uvedeném ve
vyhlášení.
Další možností přihlášení je nominováním regionální kanceláří agentury CzechInvest a partnerem
hodnotitelem.
Přihlášení se provádí vyplněním formuláře Přihláška do soutěže Investičně atraktivní region. Přihláška je
k dispozici na výše uvedených internetových stránkách.

IV. Hodnocení
Hodnocení přihlášených soutěžících je prováděno na základě předem stanovených hodnotících kritériích.
Maximální počet získaných bodů před přepočty koeficienty velikosti obce a meziobecní spolupráce je 110.
Z toho 80 bodů je rozdělováno na základě objektivních dat. Zbývajících 30 bodů je rozděleno subjektivním
hodnocením dle celkového přístupu soutěžícího při zdokonalování investičně atraktivního regionu.
Hodnocení objektivní části provádí agentura CzechInvest. Hodnocení subjektivní části provádí odborníci
z partnerských organizací, jako jsou např. Krajská hospodářská komora nebo Krajský úřad.

V. Vyhlášení vítězů
Kategorie Investičně atraktivní region má stejně jako výzkum Město pro byznys krajská kola soutěže a
celkového celorepublikového vítěze.
Vítězové krajských kol budou vyhlašováni na pravidelných krajských setkání Svazu měst a obcí ČR.
V rámci slavnostního vyhlášení celorepublikových výsledků výzkumu Město pro byznys budou vyhlášena
první tři místa za celou ČR, která budou vybrána dodatečným hodnocením z vítězů krajských kol.

