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Konzultace
on-line

On-line konzultační den
Ať už máte otázky k přeshraničnímu poskytování služeb nebo se chcete stát subdodavatelem německých
firem, zveme vás na virtuální konzultační den.

Registrace

Budete mít příležitost setkat se s odborníky z Centra pro regionální rozvoj (oddělení EEN), Okresní
hospodářské komory Děčín a Řemeslné komory v Drážďanech.
Jediné, co potřebujete, je internetové připojení. Konzultace je zdarma. V případě pozitivních ohlasů budeme
konzultace opakovat.
Rezervujte si své okénko nejpozději do 25. května 2020 (poledne).

Databáze
nabídek a
poptávek

On-line databáze nabídek a poptávek sítě Enterprise Europe Network
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

Virtuální b2b jednání s firmami z celého světa
Klasické dvoustranné b2b obchodní schůzky se přesunuly do on-line prostředí, což přináší firmám nemalé
úspory. Za „normálních“ okolností by se b2b akce konaly při velkých veletrzích či konferencích, tzn., že
účastníci musí hradit náklady spojené s cestou a ubytováním. V této „zvláštní“ době, kdy se obchodní jednání
uskutečňují virtuálně, mohou účastnící zůstat ve své kanceláři či na home office a domlouvat spolupráci se
zajímavými partnery on-line.
Webové b2b nástroje používané sítí Enterprise Europe Network jsou nově doplněny o část využívanou pro
on-line komunikaci. Pro virtuální obchodní jednání nepotřebujete žádný nový software nebo aplikaci,
pouze se přihlásíte do svého profilu na webové stránce b2b projektu v čase plánovaného setkání, vyberete
schůzku, zapnete mikrofon a kameru (kamera je na vašem rozhodnutí) a jednání může začít. Takto jednoduše
to funguje. Schůzky jsou v angličtině (pokud se obě strany nedomluví na jiné společné řeči) v délce 20 minut.
Vyzkoušejte nový způsob virtuálních b2b jednání s budoucími partnery. B2b on-line obchodní jednání jsou
vysoce efektivní cestou k získání nových kontaktů – právě z vašeho oboru.

Innovat&Match 2020
Oborová specifikace:
▪ blue growth – jedná se o podporu firem v námořním průmyslu. Konkrétně tedy (*) moře jako zdroj obnovitelné
energie (*) rybolov a chov ryb (*) dohled nad mořem (*) využití mořských organismů (*) cestovní ruch v
přímořských oblastech

Více informací

▪ digital growth – jedná se o podporu firem, které nabízejí inovativní digitální řešení. Například (*) využití big
data (*) průmysl 4.0 (*) bezpečnost sítí (*) umělá inteligence (*) nákladní přeprava a logistika (*) digitalizace pro
zpracovatelský průmysl (*) automatizace a robotizace (*) e-learning (*) blockchain (*) digitalizace pro zdraví a
wellness
▪ sustainable growth – jedná se o podporu technologií přispívající k udržitelnému růstu. Například (*)
nízkouhlíková řešení (*) klimatická změna (*) inovace ve stavebnictví a památkové péči (*) energetická náročnost
budov (*) cirkulární ekonomika (*) pokročilé materiály (*) technologie pro čištění vzduchu, vody a půdy (*)
obalové materiály (*) obnova urbánních celků

Datum konání: 11. a 12. června na webu https://innovatmatch-2020.b2match.io
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B2WORTH 2020
Virtuální obchodní jednání jsou určena obchodníkům, výrobcům, řemeslníkům, poskytovatelům služeb,
investorům, e-platformám, technologickým firmám a start-upům z těchto oborů: móda a textilní průmysl,
obuvnictví, zpracování kůží a kožešin, nábytek a dekorace, doplňky, galanterie, šperky.

Více informací

Datum konání: 17. a 18. června na webu https://milan-design-week-2020.b2match.io/

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 je určeno firmám (včetně start-upů a velkých firem), orgánům veřejné správy,
asociacím a svazům podnikatelů, univerzitám a výzkumným centrům, investorům a business angelům.
Datum konání: 24. června 2020 na webu https://e2tech4smartcities-2020.b2match.io/

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 projektu virtuálních b2b jednání.

Více informací

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!
Datum konání: 13. – 16. července 2020 na webu https://technology-business-cooperation-days2020.b2match.io/.
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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)
Více informací podá

Přehled všech matchmakingových akcí
pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete zde. Kalendář je v průběhu roku
pravidelně aktualizován.

Novinky

Ing. Eva Hrubešová
tel. 225 855 312
eva.hrubesova@crr.cz

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).
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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 11. května 2020
11. května došlo k úpravě režimu na hranicích České republiky.
Více informací

Od 26. dubna mohou občané ČR vycestovat do zahraničí, přičemž 11. května došlo k dalším úpravám
podmínek (více informací zde: https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-eu-obcany-za-ucelem-vykonuekonomicke-cinnosti-do-72-hodin.aspx).
Při cestách za účelem výkonu ekonomické činnosti, které trvaly do 72 hodin, je situace následující:
▪ Osoby nepředkládají při vstupu potvrzení o absolvování PCR testu.
▪ Osoby nepodstupují po návratu do ČR nezbytná karanténní opatření.
▪ Osoby předkládají při návratu do ČR buď potvrzení o výkonu ekonomické činnosti nebo dokument
prokazující výkon ekonomické činnosti.
Při cestách za účelem výkonu ekonomické činnosti, které trvaly déle než 72 hodin, mají občané ČR tyto
povinnosti:
▪ Při vstupu předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu (vzor ke stažení na webových
stránkách MV),
nebo
▪ oznámit bezprostředně po vstupu tuto skutečnost telefonicky krajské hygienické stanici příslušné
podle místa bydliště a postoupit nezbytná karanténní opatření.
PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit
tuto skutečnost své krajské hygienické stanici, aby nenařídila karanténní opatření.
Pro všechny osoby, které neabsolvují nezbytná karanténní opatření, platí po dobu 14 dnů od vstupu na území
ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k
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obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest
zpět do místa svého bydliště, pohřbů.
Dokumenty prokazující výkon ekonomické činnosti (nejedná se o konečný výčet):
▪
▪
▪
▪
▪

pozvání na obchodní jednání, služební cestu, cestovní příkaz,
doklad o zakázce,
smlouva o výkonu funkce,
výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,
smlouva o dílo.

To, že vláda ČR zrušila zákaz vycestování do zahraničí, ještě neznamená, že čeští občané mohou volně
vycestovat do sousedních států, protože ty upravují pravidla pro vstup na svá území.

Konzultace
pro EK

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 15. června 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 11. června 2020.

8

EUwatch 5/2020

Bezpečnost
práce

Covid-19: návrat na pracoviště
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vydala příručku, kterou ocení
zaměstnavatelé různých oborů. Ve zkratce zmiňuje oblasti, které by měl podnik vyhodnotit ještě před tím,
než umožní návrat svých zaměstnanců zpět na pracoviště.

Příručka

Ohlédnutí za kampaní Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci věnované práci s nebezpečnými látkami
Dvouletá kampaň Evropské agentury na ochranu zdraví a bezpečnost při práci (EU-OSHA), která skončila v závěru
roku 2019, přinesla řadu poznatků a také řadu nových informačních materiálů, které jsou i v současné situaci
velice aktuální. Do kampaně byla zapojena též síť Enterprise Europe Network (EEN) jako zprostředkovatel
odborných informací a prostředník mezi EU-OSHA a zejména malými a středními firmami. Všechny materiály
kampaně měla proto všechna pracoviště EEN po celou dobu trvání kampaně k dispozici pro své klienty a
uspořádáním dvou seminářů se pokusila ukázat, že s nebezpečnými látkami se setkáváme skutečně všude, že je
důležité vědět, jak s nimi správně zacházet a také, že se lze pro práci s nimi inspirovat dobrou praxí jiných firem.
Jak se uvádí na stránkách OSHA, je expozice nebezpečným látkám na evropských pracovištích mnohem běžnějším
jevem, než si většina lidí dokáže představit, a je třeba vyvinout větší úsilí v zájmu ochrany pracovníků před těmito
riziky. Kampaň na období 2018–2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ si kladla
za cíl zvýšit povědomí o nebezpečných látkách na pracovišti a o rizicích, která představují. Usilovala také o
nastavení prevence pro lepší ochranu před nebezpečnými látkami i tam, kde se o nich téměř neví, a to
prostřednictvím informačních materiálů, srozumitelných nejširší veřejnosti a propagační činností zúčastněných
subjektů, a také pomocí dalších iniciativ. EU-OSHA vytvořila např. databázi poznatků o tom, jak mít nebezpečné
látky účinně pod kontrolou. Tato databáze obsahuje též informace o platném právním a politickém rámci, ukazuje
možná řešení a představuje nástroje správné praxe a nápady pro úspěšná opatření v oblasti komunikace a
zvyšování povědomí o tomto problému.
Kampaň se zaměřila též na zranitelné skupiny, na nahrazování látek a na karcinogeny a nádorová onemocnění
související s prací, která tvoří v EU největší podíl smrtelných nemocí z povolání.
Podrobnější informace k jednotlivým nebezpečným látkám i k dalším souvisejícím tématům je možné dohledat
v encyklopedii OSHwiki na stránkách EU-OSHA
https://oshwiki.eu/wiki/Dangerous_substances_(chemical_and_biological)
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Více informací o bezpečném řízení nebezpečných látek na pracovišti naleznete na stránkách EU-OSHA i v češtině.
Například zde: https://osha.europa.eu/cs/publications/info-sheet-legislative-framework-dangerous-substancesworkplaces/view
A dodejme, že nová kampaň EU-OSHA bude věnována muskoskeletárním onemocněním, způsobených pracovní
činností. Téma velice aktuální pro každého. Enterprise Europe Network vás proto zve na účast na některém
semináři nebo ke sledování stránek EU-OSHA. Kampaň bude spuštěna letos se zpožděním až na podzim. Pokud
vás téma zajímá, sledujte stránky www.crr.cz/een

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.
Vysokorychlostní internet – vznik a rozvoj digitálních technických map krajů
Zaměření: rozšíření inflastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové
generace)
Datum ukončení příjmu žádostí: 16. dubna 2021
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 Enterprise11
Europe 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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