
www.crr.cz/een 

www.een.cz 

een.ec.europa.eu 

 

Víte, jak ... najít zahraničního partnera v mezinárodní 

databázi nabídek a poptávek?   

Síť Enterprise Europe Network spravuje největší on-line databázi zahraničních příležitostí Partnering opportunities 

database. Je zde publikováno více než 4000 kooperačních profilů evropských subjektů a více než 1500 

mimoevropských nabídek a poptávek ke spolupráci.  

Hledáte nové partnery v zahraničí pro obchodní, výrobní, technickou, finanční, projektovou či vědeckou 

spolupráci? Zkuste to s námi! 

Jak pracovat s databází nabídek a poptávek? Nabízíme dvě varianty – obě jsou zdarma: 

 Publikování vašeho profilu v databázi  

Profil v databázi je anonymní, kontaktní osobou je pracovník EEN, který se zadavatelem aktivně komunikuje. Celý 

proces začne vyplněním formuláře kooperačního profilu, ke stažení zde: https://www.crr.cz/een/sluzby-a-

poradenstvi/nabidky-a-poptavky-spoluprace/. Profil musí být dostatečně detailní a atraktivní, nejen proto, aby 

„byl o vás zájem“, ale aby zároveň prošel dvoukolovým schvalovacím procesem v rámci EEN, který je povinný 

před jeho zveřejněním. Je důležité popsat činnost firmy, včetně historie, zaměřit se na vaše přednosti a výhody, 

v čem jste unikátní a zajímaví. Zároveň je třeba specifikovat nabízenou spolupráci a jaké partnery hledáte. 

Kooperační profil je zveřejněn 1 rok, lze prodloužit na 2 roky. Pokud má zahraniční subjekt zájem o spolupráci 

s vámi, zprostředkování kontaktních údajů zajistí pracovníci EEN. Následně již probíhá přímá komunikace mezi 

vámi a zahraničním partnerem. 

 Vyhledávání v on-line databází, zprostředkování kontaktů publikovaných zahraničních nabídek/poptávek  

Na webové stránce: https://een.ec.europa.eu/partners se můžete registrovat pro zasílání upozornění na 

publikování nových profilů, které odpovídají vašim potřebám =˃ Register for personalised email alerts, je to velmi 

rychlé, stačí 2 minuty. Zároveň na této webové stránce můžete vyhledávat v on-line EEN databázi nabídek a 

poptávek podle klíčových slov, země původu či typu spolupráce. Po vygenerování vhodných profilů firem 

oslovíte pracovníky EEN, kteří ve spolupráci s kolegy ze sítě vám zjistí a zašlou jejich kontaktní údaje. Pak již 

můžete napřímo komunikovat s partery, které jste si v databázi vybrali.  

 

 

 

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME grantovou smlouvou číslo 879523 a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Kontakt: Ing. Eva Hrubešová, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky,  

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3, tel. 225 855 312, e-mail: eva.hrubesova@crr.cz 

 

 

http://www.crr.cz/een
http://www.een.cz/
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/nabidky-a-poptavky-spoluprace/
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/nabidky-a-poptavky-spoluprace/
https://een.ec.europa.eu/partners
https://een.ec.europa.eu/tools/services/ExpressionOfInterest/Customer/Create?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799


Některé vybrané nabídky či poptávky jsou také zveřejněny v češtině na domovských stránkách sítě EEN v ČR 

www.een.cz.  

 … a ještě jeden tip: 

Výběr nejzajímavějších nabídek/poptávek překládáme do češtiny a rozesíláme jako “Zahraniční nabídky a 

poptávky” spolu s naším elektronickým měsíčníkem EUwatch a publikujeme na webové stránce 

https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/nabidky-a-poptavky-spoluprace/.  

Pracovnice EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky mají s mezinárodní databází nabídek a poptávek 

spravovanou sítí EEN mnohaleté zkušenosti. Chcete-li využít databázi nabídek a poptávek k vyhledání nových 

partnerů v zahraničí, obraťte se na nás, rády vám poradíme. 
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