TISKOVÁ ZPRÁVA
Systém podpory výzkumu a vývoje, živnoparky
12. září 2014 - LIKO-S, a. s., Slavkov u Brna
Akciová společnost LIKO-S ze Slavkova u Brna dnes přivítala v prostorách svého výrobního závodu
a vzdělávacího střediska místopředsedu vlády ČR, místopředsedu PS PČR Pavla Bělobrádka
a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Romana Celého. Hlavní tématem jejich návštěvy bylo
pro všechny společné téma - podpora vědy a výzkumu, začínajících živnostníků a podnikatelů.
Diskutovali mimo jiné také o konkrétních problémech, kterými jsou nízký počet kvalifikovaných
pracovních sil, přínosy, možnosti a systém tzv. duálního školství.

Představení LIKO-S, a.s.
„Naše společnost je rodinnou firmou, která působí na českém a evropském trhu již 22 let a
realizovala více než 12 tisíc projektů. V současnosti se řadí mezi nejlepší evropské firmy ve
svém oboru. Máme své pobočky na Slovensku, v Maďarsku a v Indii a naše výrobky
dodáváme do 30 zemí světa. Divize Interiors vyrábí a dodává přestavitelné a posuvné příčky
a vestavky® do hal. Divize Production exportuje svařované a montované konstrukce a
technologické systémy předním potravinářským a strojírenským firmám po celém světě.
Divize Energy se zaměřuje na úsporu energií. Staví moderní energeticky úsporné budovy a
zatepluje stávající. Využívá přitom dlouholeté zkušenosti z programů Živé stavby® a Chytrá
izolace®. Na vývoji spolupracujeme se špičkovými firmami z Holandska, Dánska, Belgie,
Švýcarska, Německa, Rakouska, Kanady a USA.
Zaměstnáváme cca 210 lidí, dalším 400 lidem dáváme celoročně práci prostřednictvím
navazujících dodavatelů. Ve Slavkově u Brna máme hlavní sídlo firmy, s vlastním vzdělávacím
střediskem a výrobní závod. V každodenní praxi se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných
pracovních sil, při výzkumu a vývoji pak s nejednoznačným a nejasným systémem odpočtů“,
uvedl na začátek setkání předseda představenstva společnosti LIKO-S, a.s., Ing. Libor Musil.
Podpora živnostníků, podnikání a zaměstnanosti
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Roman Celý představil přítomným konkrétní
podporu podnikání a vzniku pracovních míst prostřednictvím živnoparků: „Efektů této
aktivity bude hned několik. Zájemci o program dostanou kvalitní zázemí na 5-10 let za
symbolické ceny včetně dalších možností, samospráva získá příležitost zkultivovat zatížené
lokality a uchazeči o práci získají pracovní uplatnění. Prvním krokem bude vybudování
„pilotního“ živnoparku a zřízení poradenského centra. Obě místa budou sloužit k získání
informace potřebných k realizaci konkrétních projektů. Následovat bude mapování vhodných
lokalit a zájmu ze strany žadatelů. Na základě zájmu budou tyto objekty sanovány od
ekologických zátěží a regenerovány, aby nabídly prostory vhodné pro podnikání.“

