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Přeshraniční fórum inovací udělilo ceny Cross Border Award
Ve čtvrtek 11. června 2015 se v českobudějovickém hotelu Clarion uskutečnil další ročník Přeshraničního
fóra inovací, při kterém se setkávají zástupci hospodářských komor a významných společností
z Jihočeského kraje, Dolního Bavorska a Horního Rakouska. Na této akci se již tradičně rozdávají ceny
Cross Border Award (CBA), které se udělují 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.
„Ceny Cross Border Award se udělují za příkladnou přeshraniční obchodní spolupráci podniků a institucí v oblasti
výzkumu a rozvoje v prostoru těchto tří zemí,“ sdělila Alice Gregová z oddělení zahraničních vztahů a podpory
exportu Jihočeské hospodářské komory.
Jihočeskou cenu CBA v kategorii přeshraniční spolupráce podniků letos získala společnost OKNOTHERM spol.
s.r.o. se sídlem v Kaplici. „V současné době zaměstnává firma více než 150 zaměstnanců a denně dáváme práci
dalším čtyřiceti montážním partám po celé České republice, přičemž celá čtvrtina naší produkce je určena do zemí
Evropské Unie, především Rakouska a Německa. Toto ocenění, kterého si velice vážíme, je hlavně výsledkem
dobře odvedené práce našich zaměstnanců,“ řekl ve své děkovné řeči Jiří Krba, zakladatel a majitel firmy.
V kategorii přeshraniční spolupráce institucí byla jihočeská cena CBA udělena Technologickému centru Písek za
vzornou spolupráci s akademickými i technologickými partnery. „Takto významné ocenění je pro nás známkou
slušně odvedené práce“, poděkoval David Vostarek, jednatel Technologického centra Písek, které je
nejmodernějším datovým centrem v České republice a doplnil, že současně je pro ně ocenění i určitou motivací
a závazkem do budoucna.
Jihočeské ceny CBA přebírali ocenění z rukou Luďka Keista, ředitele úřadu Jihočeské hospodářské komory, který
na závěr řekl: „Již celou řadu let se Jihočeská hospodářská komora aktivně zapojuje do aktivit a projektů společně
s partnery z Rakouska a Bavorska. Je potřeba taková partnerství prohlubovat, učit se od sousedů, vyměňovat si
poznatky a zkušenosti, protože právě přeshraniční spolupráce podstatně usnadňuje řešení mnohých problémů
a má proto nezanedbatelný význam v celé škále rozmanitých oblastí.“

Foto JHK: Jihočeskou cenu CBA za příkladnou přeshraniční spolupráci v letošním roce převzali Jiří Krba,
zakladatel a majitel společnosti Oknotherm a David Vostarek, jednatel Technologického centra Písek.
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