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VŠE pomáhá posílit bavorsko-českou
ekonomickou zónu
Praha 16. května 2014
Ve čtvrtek 15. května 2014 se v bavorském Pasově konalo Přeshraniční fórum inovací
– setkání zástupců hospodářských komor a významných společností z Jihočeského
kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska. V rámci přeshraničního fóra byly
předány ceny Cross Border Award (CBA) jako společné ocenění Průmyslové a
obchodní komory Dolního Bavorska, Jihočeské hospodářské komory a Hospodářské
komory Horního Rakouska. Předmětem ocenění je příkladná přeshraniční spolupráce
podniků a institucí v prostoru těchto tří zemí.
Cena CBA v kategorii vysoké školy a instituce byla udělena Fakultě managementu
v Jindřichově Hradci VŠE za příkladný přeshraniční česko-bavorský projekt Nadnárodní
kompetenční centrum pro procesní řízení. Společný projekt Fakulty informatiky a statistiky a
jindřichohradecké Fakulty managementu probíhá ve spolupráci s Universitou v Regensburgu
a je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg III. Jeho
hlavním cílem je vytvoření znalostní platformy, jež
bude v příhraniční oblasti zkoumat a vytvářet
možnosti aplikace „procesního řízení“ s úmyslem
posílit
bavorsko-českou
ekonomickou
zónu.
Cenu přebral děkan Fakulty managementu Prof. Radim Jiroušek, DrSc. a manažer projektu
Prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
„Příhraniční oblasti se potýkají se
specifickými problémy, ať už se jedná o
dopravní infrastrukturu, trh práce a
vzdělávání,
životní
prostředí
nebo
podnikání. Proto se s partnery z Rakouska
a Bavorska zapojujeme do celé řady
projektů, jejichž primárním cílem je rozvoj
spolupráce mezi subjekty i jednotlivci,
navazování nových kontaktů a celkové
upevňování
příhraničních
vztahů
a
zlepšování životní úrovně obyvatel v daném
území. Díky tomu se v celém českorakousko-německém příhraničí každoročně
koná mnoho akcí pro širokou veřejnost i pro
úzce specializované skupiny odborníků,“
pohovořil o významu spolupráce Ing. Luděk
Keist, ředitel Jihočeské hospodářské
komory.
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Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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