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Semináře 
 
Rizika při práci z domova  

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU – OSHA) vyhlásila v říjnu 2020 novou 

kampaň na téma „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“.  

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky proto ve spolupráci se 

Svazem průmyslu a dopravy pořádá v rámci kampaně a za přispění EU-OSHA seminář, který si „posvítí“ nejen 

na problematiku muskoskeletálních problémů pracovníků, ale zejména na nejrůznější rizika při práci 

z domova.  

Hlavní přednášející – odborníci – MUDr. Vladimíra Lipšová probere psychosociální  problémy a zdraví 

pohybového aparátu,  JUDr. Martin Mikyska se bude zabývat legislativními aspekty této relativně nové 

formy práce. 

Věříme, že i pro vás bude téma aktuální a přinese vám nové poznatky.  

Datum konání: 26. listopadu 2020, on-line 

#ZačniPodnikat  

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s U.S. Embassy Prague připravilo sérii 

vzdělávacích akcí s podtitulem #ZačniPodnikat. 

• Jak prodat vlastní projekt a vybudovat značku – podíváme se na to, jak vzniká kreativní idea, jak si 

stanovit cílovou skupinu a jak kampaň s celostátním zásahem naplánovat a úspěšně zrealizovat.  

• Jak se nenechat odradit v začátcích podnikání – účastníky čeká krátká prezentace příběhů, které jsou 

zajímavé z pohledu porovnání ČR a USA (v USA jsou úspěšné a v ČR ne), a také ukázky příběhů firem, 

které se dokázaly vyrovnat se situací kolem COVIDU a inovovaly. 

Datum konání: 24. listopadu 2020 a 3. prosince 2020, on-line 

  

Více informací  

Více informací  

https://www.bic.cz/akce/jak-prodat-vlastni-projekt-a-vybudovat-znacku
https://www.bic.cz/akce/jak-se-nenechat-odradit-v-zacatcich-podnikani
https://www.crr.cz/kalendar/seminar-rizika-pri-praci-z-domova/
https://www.crr.cz/zacnipodnikat/
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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

Open public procurements 4 Europe 

V zastoupení DG Grow Evropské komise vás zveme na workshop o veřejných zakázkách. Hlavní důraz bude 

kladen na přeshraniční veřejné zakázky, ty nadlimitní i podlimitní. Přednášející vám osvětlí specifika 

kontraktů s veřejnou správou, dají tipy jak provést místní tržní analýzu a uvedou příklady dobré praxe.  

Cílovou skupinou workshopu jsou zadavatelé i dodavatelé – podniky i start-upy – veřejných zakázek.  

Přednášky budou v angličtině se simultánním překladem do němčiny a češtiny.  

Datum konání: 30. listopadu 2020, on-line 

 
automotive. buyer & supplier  

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na mezinárodní 

obchodní jednání firem z automobilového průmyslu. Organizátory akce jsou pracoviště EEN a 

automotive.saarland – síť podniků z automobilového průmyslu v Sársku (průmyslová oblast u města 

Saarbrücken). Akce se koná ve spolupráci s Německou asociací pro materiálové hospodářství, nákup a 

logistiku (BME) a automobilovými klastry z evropských zemí. 

B2b jednání jsou určena pro všechny zástupce z dodavatelského řetězce: OEM, dodavatele komponentů, 

surovin a komodit, poskytovatele služeb a výzkumné instituce. 

Obory: výroba a zpracování materiálů, syntetické, textilní a gumárenské výroby, lisovací technologie, 

konstrukce nástrojů, CNC, řezání, výroba speciálních nástrojů a zařízení, SW, IT, design, měřící technika, 

sensory, moderní mobilita. 

Datum konání: 30. listopadu 2020, online https://automotive-buyer-supplier-day-2020.b2match.io/  

  

Více informací  

Více informací  

https://automotive.saarland/
http://www.bme.de/
https://automotive-buyer-supplier-day-2020.b2match.io/
https://automotive-buyer-supplier-day-2020.b2match.io/
https://www.bme.de/en/international-network/international-network/events-b2b-services/pubproc/


  EUwatch 11/2020 5 

Novinky  

ITAPA Online Matchmaking 2020 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR, člen sektorové skupiny EEN Mobility, 

vás zve na obchodní b2b jednání, která jsou organizována v rámci IT kongresu ITAPA.  

Mezinárodní b2b jednání jsou určena pro IT podniky, inovační centra, start-upy, technologické firmy 

zaměřené na inovativní IT technologie. Akce se uskuteční formou online virtuálních jednání. I v případě, že by 

byl kongres zrušen, ITAPA Online Matchmaking 2020 se koná. 

Průmyslové obory: e-government, kybernetická bezpečnost, finanční digitalizace, města budoucnosti, chytrý 

průmysl,  digitalizace zdravotnictví….. 

Registrační poplatky: účast je zdarma.  

Datum konání: 10. – 11. prosince 2020, on-line https://itapa-b2b-2020.b2match.io/  

Přehled všech matchmakingových akcí 

pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete zde. Kalendář je v průběhu roku 

pravidelně aktualizován. 

 

 

Obchodní cesty – nová služba Ministerstva zahraničních věcí  

Omezené cestování za zahraničními zakázkami a obchodními jednáními ohrožuje české firmy. Zejména 

sjednávání nových zakázek a s nimi spojené návštěvy obchodních partnerů jsou aktuálně velmi zásadně 

omezeny pandemickými restrikcemi po celém světě. MZV proto 22. října 2020 spustilo novou bezplatnou 

službu pro podnikatele „Obchodní cesty“. MZV pomůže českým firmám třeba s vízy i tam, kde země aktuálně 

potřebné dokumenty nevydávají, pomůže s výjimkami z povinné karantény při obchodních cestách do 

zahraničí nebo naopak s přicestováním klíčového partnera ze země, odkud to není v současné situaci 

standardně do ČR možné. 

Více informací včetně modelových situací získáte na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.  

Více informací podá  

Ing. Eva Hrubešová   

tel. 225 855 312 

eva.hrubesova@crr.cz 

Více informací  

Více informací  

https://itapa-b2b-2020.b2match.io/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_10_21_mzv_nove_pomuze_firmam_s_obchodnimi.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_10_21_mzv_nove_pomuze_firmam_s_obchodnimi.html
https://itapa-b2b-2020.b2match.io/
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Nový webový portál pro obchodování se zahraničím  

Evropská Komise spustila 13. října nový obchodní portál #Access2Markets. Ve všech 24 úředních jazycích EU 

včetně češtiny poskytuje podnikatelům informace o clech a daních, pravidlech původu, požadavcích na 

výrobky, celních postupech, obchodních překážkách a různé statistiky. Na portálu se dozví také novinky 

a trendy ze světových trhů. 

Lockdown má negativní vliv na chuť podnikatelů zakládat nové firmy 

Částečně zavřená ekonomika kvůli boji proti šíření onemocnění COVID-19 se odrazila také v zájmu 

podnikatelů rozjíždět nový byznys. Do konce října letošního roku bylo v ČR registrováno 22 148 nových firem, 

což je o 11 % méně než ve stejném období roku 2019. Nejhorší situace byla dubnu, březnu a říjnu, kdy na 

trhu platila nejpřísnější opatření a některé firmy musely pozastavit nebo výrazně omezit své aktivity. 

Meziročně vzniklo o více než 20 % méně nových společností. Informace ve své listopadové tiskové zprávě 

zveřejnila poradenská společnost Bisnode, jednička v poskytování ekonomických informací a analýz. 

Podpořeno více než 120 projektů z programu LIFE 

Evropská komise schválila investiční balíček ve výši více než €280 milionů na nové programy z programu LIFE. 

Podpořené projekty budou podporovat Strategii EU o biodiverzitě do roku 2030, přispějí k rozvoji zelené 

ekonomiky v době po covid-19 a pomohou Evropě stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. 

Projektová výzva pro muzea a kulturní instituce 

Evropská komise vypsala specifickou výzvu určenou muzeím a kulturním institucím. 

Účelem projektu využít digitální technologie v co nejširší míře – inovace digitálních procesů, získání nebo 

sdílení know-how, nalezení finančně úsporných řešení a další.  

Příklady využití: digitalizace (automatizace) práce, uvedení digitálních sbírek, 3D a AV/VR aplikace pro 

návštěvníky, využítí technologií pro získání nových návštěvníků, interakce ze vzdálených přístupů, testování 

nových obchodních modelů a podobně.  

Termín pro podání projektu: 12. ledna 2021 

Více informací  

Více informací na 

www.bisnode.cz  

Více informací  

Více informací  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/content
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/content
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/lockdown-ma-negativni-vliv-na-chut-podnikatelu-zakladat-nove-firmy/
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/lockdown-ma-negativni-vliv-na-chut-podnikatelu-zakladat-nove-firmy/
https://ec.europa.eu/easme/en/news/280-million-eu-funding-new-life-projects?pk_campaign=LIFENLNOV2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-transformations-24-2020
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

Bezpečnost 
práce 

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  

• Dotazník – Studie proveditelnosti: digitální platforma EU pro zelené investice  

 

Bezpečná práce v zemědělském podniku 

Zemědělství je odvětví s jedním z největších výskytů muskuloskeletálních poruch, jelikož obvykle zahrnuje 

práci s těžkými břemeny, jakož i pohyby s vysokou četností a statické polohy. Nový diskusní dokument 

pojednává o příkladu z italského regionu Marche a zkoumá, jak může mechanizace omezit rizikové faktory 

muskuloskeletálních poruch. 

Tento i další dokument, který se zaměřuje na hodnocení rizik muskuloskeletálních poruch horních končetin v 

zemědělství a který bude zveřejněn později v tomto roce, byly vypracovány v rámci dohody o výzkumu mezi 

agenturou EU-OSHA a italským Národním institutem pro pojištění proti pracovním úrazům. 

 

Aktuální výzvy v OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Technologie   
Zaměření: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení  
Datum ukončení příjmu žádostí: 2. března 2021  
Více informací naleznete zde.  

Inovace (inovační projekt)  
Zaměření: nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana 
duševního vlastnictví  
Datum ukončení příjmu žádostí: 29. ledna 2021 
Více informací naleznete zde.  

Více informací  

Dotazníky  

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xiii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/staying-safe-down-farm-reducing-risk-musculoskeletal-disorders-among-agricultural-workers
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/sme-feedback/sme-panely/
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EUwatch 
 
Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky. 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové 

smlouvy č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

 


