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Víte, že…

Víte, že...
... je nová rubrika Oddělení Enterprise Europe Network našeho webu. Najdete v ní případové studie a tipy &
triky, které využijete především tehdy, chcete-li vyslat své pracovníky do zahraničí, zúčastnit se obchodních
jednání nebo najít nového obchodního partnera.

Víte, že...

On-line databáze nabídek a poptávek – vhodné řešení pro firmy v době
koronaviru
V době rušení veletrhů, konferencí a dalších akcí pro podnikatele nabízíme možnost bezplatného vložení
vašeho profilu do mezinárodní databáze firem. Síť EEN spravuje globální on-line databází nabídek a
poptávek, v níž je publikováno přes 5000 kooperačních profilů. Nabízíme zveřejnění vašeho vlastního
kooperačního profilu v mezinárodní databázi či vyhledání vhodných spolupracujících partnerů ze zahraničí.

Více informací

Jak publikovat kooperační profil či pracovat s databází nabídek a poptávek naleznete zde. Práce s on-line
databází je ideální právě nyní, kdy většina firem pracuje z domova, tato služba EEN je poskytována zdarma.
Nadto nejzajímavější nabídky/poptávky překládáme do češtiny a rozesíláme jako “Zahraniční nabídky a
poptávky” spolu s naším elektronickým měsíčníkem EUwatch.
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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.

Více informací

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

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
Tradiční b2b jednání při veletrhu Hannover Messe se uskuteční letos poprvé mimo veletrh, a to on-line
formou. I přes zrušení veletrhu naši EEN partneři z NBank, hlavní organizátoři Technology and Business
Cooperation Days, pokračují v přípravách na projektu a dolaďují nový doplňkový nástroj pro virtuální b2b
jednání.

Více informací

Aktuálně je registrováno více než 370 firem z 28 zemí.
Pro uskutečnění virtuálních b2b jednání nepotřebujete žádný speciální software, vše je zahrnuto v nástroji
webových stránek. Dodrží se stejný časový harmonogram jako u běžných b2b jednání, tedy trvání schůzky 20
minut, s využítím mikrofonu a kamery (kamera je na vašem rozhodnutí). Schůzky budou v angličtině.
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Oborová specifikace: 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.
Letošní projekt Technology and Business Cooperation Days je vhodný jak pro firmy, které mají zkušenosti s
mezinárodními b2b akcemi, tak i pro menší či začínající podnikatele, kteří si takto mohou vyzkoušet systém
b2b jednání z vlastní kanceláře.
On-line b2b jednání Vám ušetří čas i peníze za cestu a pobyt na veletrhu!
Registrační poplatky: 119€/ firmu. Firmy přihlášené do 7. července 2020 – účast zdarma!
Předpokládané datum a místo konání: 13. – 16. července 2020, on-line přes https://technology-businesscooperation-days-2020.b2match.io/.

AutoMatch @ Autosens
Tato obchodní jednání jsou určena technologickým firmám z celé Evropy a představují jedinečnou příležitost
generovat inovativní myšlenky a spolupráci.

Více informací

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)

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.
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Novinky

eTranslation
Zprostředkování názorů podnikatelů na současnou nebo budoucí legislativu Evropské unie (tzv. SME
feedback) je jedním z úkolů sítě Enterprise Europe Network.

eTranslation

V rámci dotazníkových šetření v roce 2019 bylo zjištěno, že by podniky uvítaly bezpečnou službu, která by jim
umožnila komunikovat se svými zahraničními obchodními partnery, aniž by musely řešit jazykovou otázku.
Konkrétní šetření mezi firmami se setkalo s velkým ohlasem – zúčastnilo se jej téměř 3000 firem z 27 zemí.
Testování nástroje v rámci pilotního provozu se pak zhostilo 635 firem z 25 zemí EU napříč všemi obory.
Výsledkem spolupráce Evropské komise a podniků je nástroj, tzv. eTranslation, který byl spuštěn v dubnu
letošního roku. eTranslation stojí na podobných principech jako běžně dostupné komerční nástroje, avšak
pracuje ze zabezpečeného pracovního prostředí a nabízí dostatečně velké datové úložiště. Služba je otevřena
všem, kteří hledají spolehlivý nástroj pro překlad dokumentů; tedy jak podnikům, tak občanům. Nástroj
pracuje ve všech oficiálních jazycích Evropské unie a dále v islandštině a norštině (bokmål).
eTranslation je dostupný na stránkách
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eTranslation+for+SMEs#eTranslationforSMEs.
Více informací o službě SME Feedback, aktuální dotazníková šetření a zprávy z již proběhlých konzultací
naleznete zde.

Koronavirus a vyslaní zaměstnanci od 14. dubna 2020
Od 14. dubna budou moci občané ČR v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do
zahraničí. Jedná se občany, kteří např. musejí jet do zahraničí vyřídit úřední povinnosti, vyjet na služební
cestu, na pohřeb, za rodinou nebo v jiné mimořádné naléhavé situaci (více viz zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/upravujeme-rezim-na-hranicich-po-velikonocich-se-mj-rozsiri-moznostivycestovat-do-zahranici.aspx). Po návratu do ČR budou muset tito občané absolvovat čtrnáctidenní
karanténu. Občan ČR má také povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo
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ohlašovaného pobytu Více informací zde: https://www.mvcr.cz/clanek/sdeleni-ministra-vnitra-modelovesituace.aspx (část 1).
Dle vyjádření odborníků z Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) se toto opatření týká i zaměstnanců vyslaných
z ČR jejich českým zaměstnavatelem. Vhodné je, aby vyslaní zaměstnanci byli vybaveni dokumenty, které
prokazují, že se jich toto opatření týká (např. cestovní příkaz, kde bude uvedeno, že budou pracovat na
smlouvě o dílo na daném místě v Německu).
Další informace lze sledovat na stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informacemv.aspx.

Konzultace
pro EK
Bezpečnost
práce

Aktuální dotazníková šetření pro Evropskou komisi
V minulých dnech otevřela Evropská komise tato dotazníková šetření:
•

Dotazníky

SME panel pro dopravní obory při přechodu k automatizaci a digitalizaci

Panel je určen pro malé a střední podniky z různých dopravních oborů a jeho cílem je zjistit, zda je zapotřebí,
aby se jim při přechodu k automatizaci a digitalizaci dostalo podpory v podobě pokynů a podpůrných
opatření. Panel je otevřen do 18. května 2020.

•

SME panel ohledně nefinančních informací

Jednotlivé příspěvky pomohou Evropské komisi odhadnout náklady malých a středních podniků v souvislosti s
odpověďmi na žádosti o sociální a environmentální informace od větších společností, jimž dodávají zboží
nebo poskytují služby, a na žádosti finančních institucí. Evropská komise využije shromážděné informace při
zvažování možných revizí požadavků na vykazování sociálních a environmentálních informací obsažených ve
směrnici o vykazování nefinančních informací. Panel je otevřen do 27. května 2020.
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Bezpečnost
práce

Znáte nešikovnou postavičku pana NAPO, který s oblibou nedodržuje
bezpečnost při práci?
Ano, je to ten, co trochu připomíná svým konáním Pata a Mata, a to svojí nešikovností a hlavně nedodržováním
bezpečnosti při práci. Krátké němé filmy (do 30 sekund) ho ukazují jako pracovníka různých profesí a v různých
situacích, které při nedodržení správných bezpečnostních opatření vedou vždy ke katastrofě.

Více informací

Nyní EU-OSHA přišla s novými profesemi pana NAPO, které se obvykle dělají ve výškách. Video Napo a… práce ve
výškách se s notnou dávkou typického humoru zabývá důležitými otázkami od hodnocení rizik a školení po
prevenci pádů a zavádění alternativních řešení. Jednotlivé scény se věnují různým povoláním a situacím na
pracovišti, kde může hrozit riziko pádu z výšky. Možná si při zhlédnutí jeho „uklouznutí“ a pádů uvědomíte, že ani
na vašem pracovišti není situace ideální… A pokud jde o stavebnictví, můžete se při prevenci na vašem pracovišti
nechat inspirovat i staršími videy s panem NAPO https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-safe-site.

Finanční
zdroje pro
podnikání

Aktuální výzvy v OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Inovační vouchery COVID-19
Zaměření: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných
organizací a certifikovaných zkušeben
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2020
Více informací naleznete zde.
Technologie COVID-19
Zaměření: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení
Datum ukončení příjmu žádostí: 29. května 2020
Více informací naleznete zde.
Partnerství znalostního transferu
Zaměření: partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za
účelem transferu odborných znalostí
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. září 2020
Více informací naleznete zde.
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EUwatch
Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky.
Služby Enterprise9Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové
smlouvy č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
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