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Semináře

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

INTERREG: Projekty přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce Cíl 2 v období 2014-2020 inspirace i ponaučení (28. dubna)

•

Služby EEN na podporu inovací a podnikání v zahraničí (5. května)

•

Vysílání pracovníků s ohledem na změny po 30. červenci 2020 (12. května)

•

Jak pracovat a podnikat v Německu v čase koronavirové krize (19. května)

•

Přeshraniční poskytování služeb OSVČ (26. května)

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

Obchodní
jednání
organizovaná
EEN
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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.
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
módního průmyslu: dodavatelské řetězce v módě, výroba, prodej, e-commerce a logistika, udržitelná
produkce textilu.
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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/

Digital Enterprise Show 2021
Digital Enterprise Show (DES) 2021 – obchodní schůzky mezi poskytovateli inovačních řešení a digitálních
technologií a partnery z různých průmyslových oborů, kteří tyto inovace mohou využít.
Oborová specifikace: Telco, média a zábava, průmysl 4.0, online maloobchod, platformy a logistika,
inteligentní města a městská mobilita, bankovnictví a pojišťovnictví, zdravotnictví a biologie, inteligentní
pracoviště, cestovní ruch a pohostinství a energetika a veřejné služby.
Určeno především pro start-up, spin-off, malé a střední podniky i velké společnosti, univerzity, výzkumná
centra a další subjekty z Evropy i dalších zemí.
Jedná se o hybridní kombinovanou b2b akci, tedy zúčastní se jí firmy:
•

Přímo v místě konání, budou fyzicky přítomné a uskuteční klasické schůzky face-to-face

•

Online, tedy vzdáleně, schůzky budou virtuální

Datum a místo konání: 18. a 19. května 2021, Madrid (Španělsko) a on-line na https://des2021.b2match.io/
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ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021
Obchodní jednání jsou určena širokému publiku v oboru IT - podnikům, vědeckým-výzkumným organizacím i
investorům.
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/

Textile Connect 2021
Virtuální schůzky jsou určeny pro firmy z textilního a obuvnického průmyslu. Textile Connect je platforma,
která spojuje firmy/designéry, kteří hledají partnery mezi výrobci, poskytovateli služeb a dodavateli z
textilniho a obuvnického průmyslu.
Je to druhý ročník projektu Textile Connect, v loňském roce o něj byl mimořádný zájem. Zúčastnily se stovky
firem a velkou část z realizovaných obchodních jednání tvořil podíl schůzek odběratel – dodavatel.
Datum konání: 1. – 4. června 2021, on-line na https://textile-connect-2021.b2match.io/
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EACP Virtual B2B Aerospace Applications&Technologies
Oborová specifikace: Komponenty, Materiály, Mobilita, Špičkové služby, Digitalizace 4.0, Moderní výrobní
systémy, Disrupting propulsion, New Space, MRO – Údržba, opravy a generální opravy, RPAS – Systém
dálkově pilotovaných letadel
Určeno především pro firmy zaměřené na vývoj výrobků, procesů a služeb, výrobní společnosti i investory –
vše spojeno s leteckým a kosmickým průmyslem.
Datum konání: 8. – 10. Června 2021, on-line na https://eacp-aerospace-2021.b2match.io/

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

Novinky
Novela zákona o obchodních korporacích umožnila od 1. 1. 2021 založení akciové společnosti, kterou řídí pouze
jeden člověk. Akciová společnost s touto strukturou vnitřního uspořádání, která je označována jako monistická,
totiž může nově mít jen správní radu. Ta, pokud to stanovy společnosti výslovně umožní, může být i jednočlenná.
Monistická organizační struktura, a to i s například tříčlennou správní radou, může představovat zjednodušení
organizace, rychlejší řízení a úspory nákladů, které by jinak souvisely s odměňováním dozorčí rady. Představuje
tedy volba vhodnou například pro menší společnost, nebo společnosti s jediným akcionářem, který zároveň
vykonává řídící funkci.

Evropská komise předložila sdělení „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“. V něm vytyčuje:
•

vizi na období do roku 2030 pro úspěšnou digitální transformaci;

•

jasné a konkrétní cíle soustředěné do čtyř zásadních oblastí, konkrétně: obyvatelstvo vybavené digitálními
dovednostmi a odborníci vysoce kvalifikovaní v oblasti digitálních dovedností, bezpečné a výkonné udržitelné
digitální infrastruktury, digitální transformace podniků a digitalizace veřejných služeb;

•

rámec vymezující digitální zásady, které posilují postavení občanů v digitálním světě;

•

základní prvky Digitálního kompasu, který má zajistit, aby EU těchto cílů dosáhla.

Toto sdělení vychází ze strategie Formování digitální budoucnosti Evropy, která zůstává zastřešujícím rámcem.
Zohledňuje však také obrovské změny způsobené koronavirovou pandemií, která výrazně urychlila využívání
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digitálních nástrojů, dala vyniknout příležitostem, které tyto nástroje nabízí, a zároveň odhalila zranitelnost naší
společnosti vůči novým digitálním nerovnostem.

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

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

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.
•

SME panel – webové stránky ve vícero jazykových mutacích

Panel je určen firmám, které provozují nebo mají zájem provozovat své webové stránky ve vícero jazykových
mutacích.
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Bezpečnost
práce

Participativní ergonomie: jak může zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců a
předcházet muskuloskeletálním poruchám?
Nový diskusní dokument, který vydala OSHA-EU, zkoumá přínosy používání participativní ergonomie, tedy
zapojení zaměstnanců do plánování a kontroly pracovních činností, při řešení muskuloskeletálních poruch
souvisejících s prací.
Nastiňuje, jak postupovat při vytváření projektu participativní ergonomie, a popisuje několik reálných
příkladů použití participativní ergonomie k řešení rizikových faktorů přispívajících ke vzniku
muskuloskeletálních poruch na pracovišti, od kanceláří až po staveniště. Cenným nástrojem v oblasti
participativní ergonomie je také informační list k mapování těla a rizik, který poskytuje podrobné pokyny, jak
zapojit zaměstnance do hodnocení rizik a prevence muskuloskeletálních poruch.
Nikdo nezná práci lépe než ten, kdo ji vykonává, zapojit zaměstnance do identifikace rizik a hledání řešení
proto dává smysl.

Finanční
zdroje pro
podnikání

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.
Úspory energie
Zaměření: snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru
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 Enterprise10
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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