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Obchodní
jednání
organizovaná
EEN

MBM Tourism Prague 2021
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na obchodní
jednání s českými i evropskými podnikateli v oblasti cestovního ruchu, památek a muzeí.
Po loňském úspěšném prvním ročníku b2b jednání během veletrhu Holiday World v Praze, který se ještě
uskutečnil prezenčně na výstavišti PVA v Letňanech, připravujeme druhý ročník mezinárodních obchodních
jednání i v roce 2021.
Cestovní ruch patří mezi nejvíce zasažené obory pandemií. Pořádáním těchto b2b jednání chceme, společně
s partnery z EEN, přispět ke zlepšení situace podnikatelů v cestovním ruchu a přidružených oborech a pomoci
při navázání nových b2b kontaktů.
Registrační poplatky: účast je zdarma
Webová stránka projektu bude spuštěna v březnu 2021.
Datum konání: 9. dubna 2021, on-line

Technology & Business Cooperation Days 2021
Veletrh Hannover Messe je největší průmyslový veletrh zahrnující široké spektrum oborů Průmyslu 4.0,
Logistiky 4.0, R&D, průmyslové automatizace, průmyslové bezpečnosti, Smart výroby, mobility. V letošním
roce se veletrh (stejně jako mnoho dalších) nekonal, nicméně pro rok 2021 se aktuálně připravuje “hybridní”
Hannover Messe, kombinující omezenou přítomnost návštěvníků na veletrhu a masivní online akci.
Webová stránka Hannover Messe: http://www.hannovermesse.de/
Od roku 2002 organizují partneři EEN v rámci veletrhu Hannover Messe obchodní jednání Technology &
Business Cooperation Days (T&BCD). Tato akce se uskutečnila i v roce 2020 virtuální online formou za účasti
mimořádného množství více než 900 firem.
Jednání byla pouze online a i když někteří účastníci do té doby neměli žádnou zkušenost s virtuálními
schůzkami, jednání se uskutečnila bez větších technických problémů a první kontakty takto byly úspěšně
navázány. Stejný typ akce, tedy virtuální b2b jednání připravujeme společně s kolegy ze sítě EEN i v roce
2021.
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Registrační poplatky: účast je zdarma
Webová stránka projektu bude spuštěna v březnu 2021.
Datum konání: 12. – 16. dubna 2021, on-line

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

Novinky

Ocenění českých podnikatelek: 75 % finalistek vede rodinný byznys
Projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK již 13 let představuje a vyzdvihuje příběhy úspěšných
podnikatelek, které se v určité fázi svého života rozhodly postavit se na vlastní nohy a rozjet svůj byznys. Pro
některé bylo tím impulsem narození dítěte, ztráta zaměstnání, nebo touha převzít odpovědnost za svou
budoucnost a rozvíjet projekty, které jsou jim blízké.
Podmínky letošního 13. ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK splňovalo 32 598 kandidátek. Z nich bylo
na základě ratingu nominováno 1411 semifinalistek s nejlepšími ekonomickými výsledky a do finále se pak
dostalo 56 podnikatelek. Jejich obrat v roce 2019 dosáhl 2,2 miliardy Kč a zaměstnávaly zhruba 900 lidí. Tři
čtvrtiny společností vlastněných letošními finalistkami jsou rodinnými firmami.

Letos již poosmé udělila poradenská společnost Bisnode, v rámci soutěže Exportér roku, nejlepším českým
exportérům mezinárodně uznávané ocenění D&B Top Rating. Nejlépe hodnocenými exportéry podle Top
Ratingu Bisnode za rok 2019 jsou ALENSA, FOXCONN CZ Group a První brněnská strojírna Bíteš. Top Rating
vydává Bisnode podle mezinárodně uznávané metodiky Dun & Bradstreet.
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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

Praktické nástroje pro inkluzivnější a zdravější pracoviště
Agentura EU-OSHA podporuje CHRODIS PLUS, iniciativu EU na posílení inkluzivnosti pracovišť a pracovní
schopnosti zaměstnanců s chronickými onemocněními. V rámci tohoto projektu byla zveřejněna pracovní
schránka „Zaměstnání a chronická onemocnění“, která obsahuje dvě složky: školicí nástroj pro vedoucí
pracovníky a soubor nástrojů pro pracoviště.
Pracovní schránku na téma chronických onemocnění a zaměstnání vyvinulo v rámci iniciativy CHRODIS PLUS
osmnáct partnerů z jedenácti zemí EU za finanční spoluúčasti Evropské komise.

Finanční
zdroje pro
podnikání

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.
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EUwatch
Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky.
Služby Enterprise6Europe 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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