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Semináře

série webinářů Středy s EEN
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky připravuje sérii krátkých
webinářů k těmto tématům:
•

Vyhledávání v TED (31. března)

•

Bezpečnost práce v době pandemie (14. dubna)

•

Informační zdroje pro vysílání pracovníků (21. dubna)

Více informací

Podrobnější informace jednotlivých webinářů včetně přihlášek najdete v prokliku tématu. Webináře se
budou konat přes MS Teams.

DPH v mezinárodním obchodě (při poskytování služeb, u vícestranných
obchodů se zbožím)
Předpokládaný obsah přednášky:
1) Uplatňování DPH při poskytování služeb
2) Uplatňování DPH při provádění zahraničního obchodu se zbožím a u třístranných a vícestranných obchodů
se zbožím
3) Vznik povinnosti registrace k DPH v souvislosti se zahraničním obchodem se zbožím a službami

Více informací

Přednáší Marek Reinoha, poradce a specialista v oblasti cel, uniního obchodu a DPH
Datum konání: 7. dubna 2021, on-line přes MS Teams
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Obchodní
jednání
organizovaná
EEN

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.

Více informací

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.
Registrační poplatky: účast je zdarma. Při registraci a vyplňování proflilu „Choose your local support office“
vyberte „CZ – Centre for Regional Development of the Czech Republic“. Rádi Vám poskytneme asistenci a
podporu před i během obchodních jednání.
Datum konání: 12. – 15. dubna 2021, on-line na https://technology-business-cooperation-days2021.b2match.io/

Fashion Match Supply 2021
Virtuální schůzky jsou určeny pro firmy z módního průmyslu. Odpolední b2b jednání jsou doplněna
dopoledními přednáškami a workshopy na zajímavá témata, např. právní rámec módního průmyslu a
souvislosti s pandémií, e-commerce, logistika, balení, inovace a urdržitelný textil.

Více informací

Účast je vhodná pro: módní návrháře a stylisty, módní značky, výrobce oděvů i módních doplňků,
maloobchody s módou, distributory, platformy elektronického obchodu, dodavatele textilu, logistické
společnosti, PR agentury, konzultanty, univerzity a výzkumné instituce. Akce zahrnuje všechny články
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módního průmyslu: dodavatelské řetězce v módě, výroba, prodej, e-commerce a logistika, udržitelná
produkce textilu.
Proč se zúčastnit obchodních jednání Fashion Match Supply 2021:
• Představíte svůj výrobek / projekt / technologii / službu během dvoustranných schůzek i na webových

stránkách projektu
• Najdete zde nové partnery pro výrobní, obchodní přeshraniční spolupráci, setkáte se s odborníky z oboru
• Zůstanete ve svém studiu, kanceláři či doma, schůzky se budou konat v naplánovaných časech v délce 30

minut, není třeba pořizovat další SW, stačí aktuální webový prohlížeč, mikrofon a chcete-li i webová
kamera.
Datum konání: 26. – 30. dubna 2021, on-line na https://fashion-match-supply-2021.b2match.io/

ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021
Obchodní jednání jsou určena širokému publiku v oboru IT - podnikům, vědeckým-výzkumným organizacím i
investorům.

Více informací

Tematické zaměření akce:
•

ICT Future (AI, Blockchain, Drones, IoT, Cyber Security, AR&VR)

•

Software (Big Data, Machine Learning, Data Analysis, Mobile Apps)

•

Hardware (Embedded Systems, Human Interfaces, Sensors, 3D Printing)

•

Value Chain (Business Development, R&D, Testing&Analysis)

•

IT/ICT Services (Fintech, E-Health, E-Commerce, Outsourcing)

Datum konání: 25. května 2021, on-line na https://itmatch-virtual-it-ict-cooperation.b2match.io/
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MBM Tourism Prague 2021
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás spolu s partnery sítě
EEN v dalších zemích zve na obchodní jednání s českými i evropskými podnikateli v oblasti cestovního ruchu,
památek a muzeí.

Více informací

Po loňském úspěšném prvním ročníku b2b jednání během veletrhu Holiday World v Praze, který se ještě
uskutečnil prezenčně na výstavišti PVA v Letňanech, připravujeme spolu s partnery 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 cca 2 měsíce před konáním jednání.
Datum konání: 1. října 2021, Praha

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

Loni ukončilo podnikání 170 firem, které podnikají v oblasti
ubytování, vzniklo ale 379 nových
Z důvodu pandemie koronaviru fungují hotely a krátkodobé pronájmy ve velmi omezeném režimu už téměř rok.
Paradoxně, i přes krizový rok, se celkový počet ubytovacích zařízení v ČR zvýšil o 300, což meziročně představuje
přírůstek o téměř 6 %.
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Více informací na
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Access2Markets - vaše brána k informacím o obchodu
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.

Více informací

Snadnější pohyb zboží uvnitř EU
Evropská komise vydala tři praktické průvodce, které vysvětlují principy volného pohybu různých zboží z různých
úhlů pohledu:

Konzultace
pro EK

•

Vzájemné uznávání zboží – tento průvodce nabízí detailní informace o provádění Nařízení včetně
deklarací vzájemného uznávání hospodářskými subjekty, posuzování zboží pro národní úřady a služby
poskytované pracovišti SOLVIT a Kontaktních míst pro výrobky

•

Smlouva o volném pohybu zboží – tento průvodce přehledně uvádí všechny důležité judikáty Soudního
dvora EU v oblasti volného pohybu zboží

•

Dozor nad trhem – tento průvodce je zvláště věnován článku 4 nového Nařízení, především tomu, že
všechny výrobky jsou na trh uváděny v souladu s platnými pravidly v

Více informací

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

Dotazníky

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.
•

SME panel – Politika Společenské odpovědnosti malých a středních firem

Panel je určen malým a středním firmám z těchto oborů: zemědělství a potravinářství, textilní a oděvní
průmysl, doprava, maloobchod, farmaceutický průmysl, těžba a dobývání, cestovní ruch a pohostinství,
bankovnictví, finance a pojišťovnictví.
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Bezpečnost
práce

Zjistěte si více informací o muskuloskeletálních poruchách prostřednictvím
cílených publikací
Proč je u určitých skupin pracovníků pravděpodobnější, že se u nich rozvinou muskuloskeletální poruchy?
Jakým překážkám je nutno čelit při prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch? Které iniciativy na
pracovišti se osvědčily?

Více informací

Ať už jste tvůrcem politik, zaměstnavatelem nebo odborníkem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, sledování aktuálního stavu vědeckých poznatků o nejčastějším onemocnění souvisejícím s prací
v Evropě má zásadní význam.
Veškeré nejnovější údaje, zprávy a analýzy zveřejněné agenturou EU-OSHA naleznete v prioritní oblasti
„Fakta a čísla“ na internetových stránkách kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž zde.

Finanční
zdroje pro
podnikání
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Aktuální výzvy v OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Poradenství
Zaměření: poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační
infrastruktury
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. června 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 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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