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Konzultace
on-line

On-line konzultační den – každé poslední úterý v měsíci
Ať už máte otázky k přeshraničnímu poskytování služeb nebo se chcete stát subdodavatelem německých
firem, zveme vás na virtuální konzultační den.
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.
Přihlaste se e-mailem nejpozději do 29. června (poledne), poté vám bude přidělen slot a zaslán odkaz na
virtuální místnost.
Kontakt: Ing. Eva Hrubešová, tel. 225 855 312, e-mail eva.hrubesova@crr.cz.

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.
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

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.

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.
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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MBM FOR ARCH 2020
V letošním roce Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a
Handwerkskammer Dresden připravují německou podnikatelskou misi a česko-německá obchodní jednání při
veletrhu FOR ARCH.
Tato menší akce nahrazuje mezinárodní obchodní jednání firem ze stavebnictví MBM FOR ARCH. V rámci mise se
setkáte s německými i českými stavebními společnostmi, výrobci stavebních materiálů a dodavateli i odběrateli
inovativních řešení ve stavebnictví. Najdete zde nové obchodní partnery.
Využijte časově i finančně zajímavé b2b akce k získání nových obchodních kontaktů. Jednání jsou spojena s
návštěvou největšího stavebního veletrhu v ČR, zdarma od nás dostanete vstupenku. Účastníkům akce je
nabídnuta i bezplatná individuální konzultace na téma: Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků. Pro
česko-německá jednání je zajištěno tlumočení.
Přihlásit na akci se můžete již nyní!
Datum a místo konání: 24. září (společenský večer) a 25. září 2020 (obchodní jednání), Praha

Třetí česko-saské setkání podnikatelek
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a české a německé řemeslné a
obchodní komory Vás zvou na setkání žen podnikatelek z Čech a německého Saska (region sousedící s Českem,
především okolí Drážďan).
Jste podnikatelka – kosmetička, kadeřnice, švadlena, truhlářka, fotografka, knihařka,… hledáte nové kontakty na
českém i německém trhu, zajímají vás zkušenosti podnikatelek z obou příhraničních regionů, chcete si na chvíli
odpočinout od každodenních starostí, hezky si popovídat a užít si “dámský den”?
Využijte příležitosti a setkejte se s českými a saskými ženami podnikatelkami.
Setkání navazuje na předchozí dva ročníky česko-saského ženského dialogu, které se uskutečnily v Děčíně a
Ostrově u Tisé. Akce se účastňují ženy z různých řemeslných oborů, například kosmetičky, švadleny, fotografky. Ale
také zástupkyně ze stavebnictví, pískování skla, ruční výroby mýdel, výtvarné tvorba, ruční výroby knih či
hudebních nástrojů nebo pekařství. Dochází tak ke sdílení zkušeností podnikatelek z tradičních ženských profesí s
ženami, které se věnují ojedinělým, často již mizejícím řemeslům.
Součástí doprovodného programu je i návštěva firmy Timo, výrobce spodního prádla a plavek.

Datum a místo konání: 2. října 2020, Litoměřice
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Kontakt-Kontrakt 2020
V roce 2020 se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět uskuteční tradiční B2B akce
"Kontakt-Kontrakt". Je to jedinečná příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti a identifikace nových trhů a
obchodních partnerů.
Oborová specifikace: důlní, hutní, keramická a sklářská technika, materiály a komponenty pro strojírenství,
pohony, hydraulika, chladící technika, klimatizace, energetika, silnoproudá elektrotechnika, elektronika,
automatizace, měřící technika, plasty, pryže, kompozity, chemie pro strojírenství, obráběcí a tvářecí stroje,
nářadí, slévárenství, svařování, povrchové a tepelné úpravy, výzkum, vývoj, transfer technologií, doprava,
manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika a další služby.
Datum a místo konání: 5. – 7. října 2020, Brno (případně virtuální setkání)

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

Novinky

V Česku vzniká unikátní projekt na podporu mobility budoucnosti.
Cílem platformy Mobility Innovation Hub je přilákat do České republiky globální inovace, vytvořit podhoubí
pro inovativní projekty v oblasti mobility a jejich efektivní realizaci a podpořit konkurenceschopnost české
ekonomiky – tím spíše v době (po)koronavirové. Projekt, který je v přípravné fázi, hledá v současné době
partnery z řad firem i akademického sektoru.

Re-open EU
Evropská komise spustila 15. června webové stránky, jejichž cílem je podpořit cestování a cestovní ruch v
Evropě. Stránky poskytují informace v reálném čase, a to především o možnosti a podmínkách překročení
jednotlivých hranic a službách cestovního ruchu v členských státech EU. Dále také o cestovních omezeních a
opatřením na ochranu veřejného zdraví a bezpečnosti. Evropané tak budou moci lépe plánovat nejen svou
dovolenou.
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Víte, co dělat …
… je nová brožura Oddělení Enterprise Europe Network, která obsahuje otázky a odpovědi – případové studie
– k tématu vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb. Praktické příklady se zabývají situací po
skončení opatření v souvislosti s covid-19.

Jak úspěšně napsat projekt programu LIFE
Přečtěte si rozhovor s Angelem Salsim, vedoucím oddělení programu LIFE při Evropské agentuře pro malé a
střední podniky (EASME).

Konzultace
pro EK

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


SME panel – dopady opatření proti covid-19 na vaši firmu s ohledem na dodavatelské řetězce

Panel je určen malým a středním podnikům bez ohledu na obor činnosti.

Bezpečnost
práce

Chytré osobní ochranné prostředky – budoucnost ochrany pracovníků
Chytré osobní ochranné pomůcky jsou čím dál běžnější. Nepředstavují však pouze elektroniku přidanou ke
stávajícím ochranným prostředkům - i když vlastně mohou. Kromě integrovaných čidel se jedná například o
nákoleníky, které sestávají z chytrého materiálu pohlcujícího nárazy nebo se jedná o rukavice, které při
kontaktu s nebezpečnou látkou změní barvu.
Nynější svět chytrých osobních pomůcek trpí především nedostatkem standardizace a legislativních
požadavků. Proto by zaměstnavatelé měli být obezřetní; je totiž rozdíl mezi „chytrými botami“ a „chytrými
botami podle EN ISO 20345“.
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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.
Služby infrastruktury
Zaměření: výstavba, provoz či rozšíření inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské
inkubátory, inovační centra)
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. srpna 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 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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