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Semináře
EEN

 ZRUŠENO Access to finance: Moderní trendy financování technologických
firem
Původně plánované datum a místo konání: 24. března 2020, Ve Struhách 27, Praha 6

 ZRUŠENO Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb
Původně plánované datum a místo konání: 25. března 2020, U Nákladového nádraží 4, Praha 3
Až to situace umožní, uspořádáme semináře v náhradním termínech. Pro více informací sledujte naše
webové stránky www.crr.cz/een nebo www.een.cz.

Obchodní
jednání
organizovaná
EEN

E2Tech4SmartCities 2020
Akce je určena firmám, které se zabývají technologiemi pro chytrá města, jako například udržitelná energie,
mobilita, ekologická řešení, řešení pro inkluzi a bezpečí v rámci měst.
E2Tech4SmartCities 2020 znamená 3 akce v jednom:


b2b jednání – máte-li inovativní projekt a hledáte partnera pro další vylepšení nebo vývoj technologie



představení svého výrobku/ technologie/ projektu (pitch session) – máte-li inovativní projekt a
hledáte investora



workshop k H2020 – hledáte-li zdroje financování pro svůj projekt z programu H2020; workshop je
určen pouze účastníkům b2b jednání
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Více informací

E2Tech4SmartCities 2020 je určeno firmám (včetně start-upů a velkých firem), orgánům veřejné správy,
asociacím a svazům podnikatelů, univerzitám a výzkumným centrům, investorům a business angelům.
Předpokládané datum a místo konání: 24. června 2020, Brusel (Belgie)

Technology & Business Cooperation Days 2020
Nový termín!
Veletrh Hannover Messe je největší průmyslový veletrh zahrnující široké spektrum průmyslových oborů:
Průmysl 4.0, Logistika 4.0, R&D, průmyslová automatizace, průmyslová bezpečnost, energeticky úsporné
průmyslové technologie, výrobní technika a služby, energetika, ekologické technologie; Smart výroba,
udržitelná výroba, mobilita. Každý rok přiláká tisíce vystavovatelů i návštěvníků z celého světa.

Více informací

Proč se zúčastnit obchodních jednání T&BCD:


Představíte svůj výrobek / projekt / technologii / službu během dvoustranných schůzek i na
webových stránkách projektu



Najdete zde nové partnery pro výrobní, obchodní či R&D spolupráci

Registrační poplatky: 119€/ firmu. Firmy přihlášené do 31.5.2020 – účast zdarma!
Předpokládané datum a místo konání: 13. – 16. července 2020, Hannover (Německo)

AutoMatch @ Autosens
Tato obchodní jednání jsou určena technologickým firmám z celé Evropy a představují jedinečnou příležitost
generovat inovativní myšlenky a spolupráci.
Oborová specifikace: automotive, zobrazování v automobilovém průmyslu, LiDARy, radary, čidla a senzory,
zpracování obrazu, počítačová vizualizace, monitorování v kabině, testování, certifikáty a standardizace.
Registrační poplatky: €99 (+ DPH), dále je nutno zakoupit si vstupenku na veletrh AutoSens
Předpokládané datum a místo konání: 14. září 2020, Brusel (Belgie)
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Více informací

Přehled všech matchmakingových akcí
pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete zde. Kalendář je v průběhu roku
pravidelně aktualizován.
Vzhledem k současné situaci nelze zaručit, že se akce v předpokládaných terminech uskuteční.

Novinky

Více informací podá
Ing. Eva Hrubešová
tel. 731 114 693
eva.hrubesova@crr.cz

Zapojení Evropské investiční banky do podpory klimatu
Již v listopadu 2019 schválila Evropská investiční banka (EIB) své záměry na podporu udržitelnosti životního
prostředí a klimatu. Mezi ambice EIB patři


Projekty na podporu udržitelnosti životního prostředí a klimatu budou v roce 2025 tvořit polovinu
podpořených investic;



Prostředky na projekty na podporu udržitelnosti životního prostředí a klimatu postupně navyšovat
tak, aby v roce 2030 byla k dispozici €1 miliarda;



Do konce roku 2020 sladit finanční pravidla pro projekty se zásadami a cíli Pařížské dohody.

Více informací

Aby EIB dostála svým záměrům, připravuje pro přechodné období 2021 – 2025 Plán pro změnu klimatu.
Vyzývá ale zároveň firmy, aby se do pátku 12. června 2020 zúčastnily dotazníkového šetření – zodpovězení
několika důležitých otázek pomůže EIB při přípravě Plánu.
Dále také EIB pořádá dva webináře, a to 23. března a 26. března. Otázky budou moci účastníci zasílat
panelistům před i v průběhu akce.

Zavedení notifikační procedury v Nizozemsku pro vysílané zaměstnance a
OSVČ
1. března 2020 zavedlo Nizozemsko notifikační proceduru pro vyslané zaměstnance ve všech oborech. Dále
také pro osoby samostatně výdělečně činné, jež v Nizozemsku budou přeshraničně poskytovat služby, v
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Více informací

některých oblastech.
V případě nedodržení notifikační povinnosti budou hrozit – tak jako v jiných zemích EU – vysoké pokuty.
Bližší informace o pravidlech pro vysílání pracovníků do Nizozemska a o notifikační proceduře v angličtině
jsou zde: https://english.postedworkers.nl/.

POZOR
V souvislosti s usnesením vlády ze 13. března 2020 o omezení cestování přes hranice, není možné vyslat
zaměstnance do zahraničí. Pro více informací sledujte webové stránky
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

Bezpečnost
práce

Covid-19: jak se chovat na pracovišti
Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci zpracovala příručku pro nelékařské provozy o koronaviru
Covid-19. V příručce najdou zaměstnavatelé i zaměstnanci informace o tom, jak pomoci zabránit šíření
respiračních infekcí, a co dělat, pokud se na pracovišti nachází někdo s podezřením nebo potvrzením, že má
Covid-19.
Uživatelé zde také najdou rady ohledně cestování a plánování schůzek, včetně odkazů na další informační
zdroje.
Příručka je ke stažení zde https://osha.europa.eu/cs/highlights/covid-19-guidance-workplace.
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Více informací

Finanční
zdroje pro
podnikání

MPO prodlužuje termíny výzev u OP PIK, podnikatelů budou mít více času na
žádost o dotaci
Podnikatelům, kteří žádají o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK), se prodlužuje lhůta pro podání žádosti a rozvněž další termíny výzev. Ministerstvo průmyslu a
obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid 19 rozhodlo o prodloužení lhůty pro příjem žádostí u všech
výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020, a to o 30 dní.

Aktuální výzvy v OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Technologie (pro začínající podniky)
Zaměření: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
Datum ukončení příjmu žádostí: 25. května 2020
Více informací naleznete zde.
Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu
Zaměření: snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. srpna 2020
Více informací naleznete zde.
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
Zaměření: zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Datum ukončení příjmu žádostí: 28. května 2020
Více informací naleznete zde.
Proof of Concept
Zaměření: aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před
jejich možným uplatněním v praxi
Datum ukončení příjmu žádostí: 20. března 2020
Více informací naleznete zde.
Obnovitelné zdroje energie
Zaměření: výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. března 2020
Více informací naleznete zde.
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Celý článek

Nemovitosti – cestovní ruch
Zaměření: modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a
objektů typu brownfield
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. března 2020
Více informací naleznete zde.

EGAP připravila balíček opatření pro exportéry
Informační systémy EGAP jsou v provozu. Z důvodu bezpečnostních opatření se však doporučuje kontaktovat
agenturu distančním způsobem (telefon, e-mail, video- a telekonference). Opatření na podporu exportérů
představuje:


Zavedení tzv. fast tracku, tedy přednostní vyřízení žádostí o pojištění pro vývozce, kteří v důsledku
světové pandemie koronaviru hledají nové odběratele



Výrazně snížené poplatky pro vývozce, kteří budou poptávat pojistné produkty EGAP kryjící nová
rizika



Zkrácení doby potřebné pro uznání nároku na pojistné plnění
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Více informací

MBM
TOURISM
PRAGUE
2020

MBM TOURISM PRAGUE 2020 – konečná čísla
Ještě 14. února, kdy jsme pořádali MBM TOURISM PRAGUE 2020, mezinárodní b2b jednání pro firmy
z cestovního ruchu při veletrhu Holiday World, nikdo netušil, co čeká tento obor a postupně i další, a jak se
změní situace firem podnikajících v cestovním ruchu – a to během několika dní.
Podrobná tisková zpráva MBM TOURISM PRAGUE 2020 byla zveřejněna hned v únorovém vydání EUwatche.
Nicméně od pořádání akce uplynul zhruba jeden měsíc, a to je i čas ke shrnutí výsledků, které vždy po akci
získáváme od účastníků. Tato tzv. zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, neboť vypovídá o spokojenosti
účastníků, motivuje i inspiruje nás ke zlepšení či změnám při organizování podobných b2b jednání. Kromě
spokojenosti s organizací se účastníků ptáme i na to, zda mají zájem o kontraktační b2b schůzky i v příštích
letech a jsme rádi i za všechny připomínky (těch bylo v dotaznících minimálně; objevila se například
připomínka k nepřítomnosti některých registrovaných firem) či podněty. Tuto obecnou zpětnou vazbu
shrnovala již tisková zpráva.
Podstatné je i hodnocení jednotlivých uskutečněných jednání. Zjišťujeme, zda byla konkrétní spolupráce již
na místě předjednána či dokonce domluvena, nebo byla schůzka přínosná a budoucí spolupráce je velmi
reálná. Dále je možné, že setkání bylo spíše informativní, tzn. Například, že přineslo výměnu zkušeností
z různých zemí či další informace o trhu apod. Poslední možností je, že se schůzka nekonala či aktivity
partnerů jsou natolik rozdílné, že nevidí možnou spolupráci ani do budoucna.
Dosud jsme obdrželi 60 dotazníků spokojenosti (z 99), a zde je shrnutí hodnocení jednotlivých jednání:


Spolupráce domluvena již během akce: 15 jednání



Budoucí spolupráce je velmi reálná: 176 jednání



Schůzka byla spíše informativní či se neuskutečnila: 112 jednání

Pokud se týká obecného hodnocení akce, nejlépe je hodnocena organizace a převážná většina účastníků má
zájem o pokračování i v příštím roce. Nezbývá než doufat, že současná nepříznivá situace nebude příliš
dlouho trvat, lidé se k cestování opět vrátí a tím znovu nastartují podnikání firem ve službách a cestovním
ruchu.
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EUwatch
Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky.
Služby Enterprise
EUwatch
3/2020jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové
10Europe Network
smlouvy č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

