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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: 

• Přeshraniční poskytování služeb OSVČ (26. května) 

• Duševní vlastnictví - nedoceněný potenciál pro rozvoj malých a středních firem (2. června) 

• Finanční nástroje pro podporu podnikání poskytované prostřednictvím Českomoravské záruční a 

rozvojové banky (9. června) 

Podrobnější informace jednotlivých webinářů včetně přihlášek najdete v prokliku tématu. Webináře se 

budou konat přes MS Teams.  

Jak podnikat na internetu od Dolní Lhoty po Tokio aneb E-marketingová 
konference trochu jinak 

Krajská hospodářská komora MSK, člen sítě Enterprise Europe Network, pro vás připravila webinář s 

názvem Jak podnikat na internetu od Dolní Lhoty po Tokio aneb E-marketingová konference trochu jinak.  

Po koronavirové stagnaci je třeba zase šlápnout do pedálů a probudit v sobě kreativní nápady. Doba se ale 

změnila a marketing v době covidové změnil pravidla. Aktivujte opět své stávající zákazníky a přilákejte nové. 

Posuňte své podnikání do online prostředí a naučte se v něm přijít na kloub všem strategickým fíglům, 

marketingovým kampaním, reklamním systémům a know-how v oblasti e-commerce. 

Sledujte trendy a reagujte na nové potřeby trhu. Po naší konferenci se v online prostředí budete pohybovat 

jako ryba ve vodě. A kdo že vás tam plavat naučí? Shoptet, a.s., In creative s.r.o., Trayto, a.s., Studio Created  

Czechitas, z.s., DHL Express, Zásilkovna.cz s.r.o., Balíkobot 

Datum konání: 26. května 2021, on-line  

https://www.crr.cz/kalendar/stredy-s-een-preshranicni-poskytovani-sluzeb-osvc/
https://www.crr.cz/kalendar/webinar-ipr/
https://www.crr.cz/kalendar/stredy-s-een-cmzrb/
https://www.crr.cz/kalendar/stredy-s-een-cmzrb/
https://www.shoptet.cz/?utm_id=brand&gclid=CjwKCAjwv_iEBhASEiwARoemvFLimB8AtWg5Lh2-bcpWrYhrdATDOmCeYZWQ4bFo-HViowmB6-P-WhoCCvwQAvD_BwE
https://www.increative.cz/
https://trayto.com/
https://www.studiocreated.cz/
https://www.czechitas.cz/cs/
https://www.dhl.com/cz-cs/home/ziskat-predbeznou-cenu.html?gclid=CjwKCAjwv_iEBhASEiwARoemvF5oQ7PsZ4RjCHeRSBZLx6m-Rj4_7XO4Z2UBAAKw4HA-zLly9sVz4hoCBskQAvD_BwE
https://www.zasilkovna.cz/
https://www.balikobot.cz/
http://www.khkmsk-registrace.cz/akcev.php?id=743
https://www.crr.cz/stredy-s-een/
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Vodohospodářství ve Středomoří se zaměřením na Itálii a Maroko 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizuje ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno v rámci 

aktivit sítě Enterprise Europe Network webinář o vodohospodářství ve Středomoří se zaměřením na Itálii a 

Maroko. 

Akce je určena pro české firmy se zaměřením na oblast vody a její úpravy, odpadní vody a odpadové 

hospodářství, recyklaci, cirkulární ekonomiku, životní prostředí a související obory. 

Datum konání: 27. května 2021, on-line 

Cirkulární ekonomika: Jak zvýšit recyklaci odpadů 

BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network, Vás ve spolupráci s firmami EKO-KOM, a.s., BRENS EUROPE, 

a.s. a CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. zve na seminář k tématu cirkulární ekonomiky. 

• Přemýšleli jste, jak udělat z odpadu zdroj a jaké technologie k tomu využít?  

• Kladete si otázku, jak zajistit vyšší recyklaci odpadů nebo podpořit prodej výrobků s obsahem druhotné 

suroviny z odpadů?  

• Zajímají vás možnosti odpory výzkumné činnosti v oblasti ověřování nových aplikací využití recyklátů z 

obalů?   

• A jak probíhá realizace projektů cirkulární ekonomiky ve veřejném prostoru, např. zelených tramvajových 

tratích? Jaké úskalí při tom na vás číhají?  

Dozvíte se, jak zajistit vyšší recyklaci odpadů, uvidíte příklady realizací projektů cirkulární ekonomiky ve 

veřejném prostoru a poslechnete si zkušenosti z provozování virtuálního tržiště odpadů. 

Datum konání: 3. června 2021, on-line 

 

http://www.bic.cz/akce/cirkularni-ekonomika
https://www.export.cz/akce/vodohospodarstvi/
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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
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/  

 
EACP Virtual B2B Aerospace Applications&Technologies 

Oborová specifikace: komponenty, materiály, mobilita, špičkové služby, digitalizace 4.0, noderní 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/  

 
ITAPA Online Matchmaking Spring Edition 

Největší b2b jednání organizovaná na Slovensku. Pokračování loňské prosincové b2b akce, které se zúčastnilo 

téměř 100 firem z 15 zemí z prostředí digitalizace, e-govermentu a kybernetické bezpečnosti. 

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

zaměřené na inovativní IT technologie.  

Průmyslové obory: e-government, kybernetická bezpečnost, digitalizace, digitalizace zdravotnictví..... 

Datum konání: 10. – 11. června 2021, on-line na https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/ 

https://textile-connect-2021.b2match.io/
https://eacp-aerospace-2021.b2match.io/
https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/
https://textile-connect-2021.b2match.io/
https://eacp-aerospace-2021.b2match.io/
https://itapa-online-matchmaking-2021-spring.b2match.io/
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Novinky  

 
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 

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

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

pravidelně aktualizován. 

Rekordní duben – vzniklo historicky nejvíc firem 

Tuzemská ekonomika se po přísném lockdownu začala otevírat, a to se odrazilo v zájmu podnikatelů rozjíždět 

nový byznys. V dubnu založili 2 719 nových firem, což je v meziročním srovnání o 61 % víc a o 13 % víc než 

v roce 2019. Celkový počet nově vzniklých společností za první čtyři měsíce tohoto roku je vyšší než v letech 

2019 i 2020.  

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/rekordni-duben-vzniklo-historicky-nejvic-firem/
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/rekordni-duben-vzniklo-historicky-nejvic-firem/
https://www.crr.cz/kalendar/mbm-tourism-prague-2021/
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Konzultace 
pro EK  

Česko získalo projekt evropského hubu pro výzkum dezinformací a posilování 
digitální gramotnosti 

Středoevropský projekt nazvaný Central European Digital Media Observatory (CEDMO), který uspěl 

v celoevropské soutěži, bude sídlit v Praze a jeho lídry budou odborníci z Univerzity Karlovy a ČVUT. Cílem 

CEDMO je interdisciplinární výzkum dezinformací, včetně jejich detekce za pomoci prvků umělé inteligence, 

posilování digitální a mediální gramotnosti a rozvoj fact-checkingový platforem. Projekt se stane součástí sítě 

European Digital Media Observatory a podpoří ho i Národní plán obnovy České republiky. Je i prvním krokem 

k vybudování Evropského centra excelence v AI. 

Nový on-line průvodce financování pro cestovní ruch 

Nový „Průvodce zdroji financování pro firmy v cestovním ruchu“, připravený Evropskou komisí, pracuje 

s širokým spektrem podpůrných programů, které jsou vhodné pro obor cestovní ruch. Průvodce zahrnuje 

nový rozpočet, Víceletý finanční plán na roky 2021-2027 a plán Next Generation EU.  

Kromě praktických otázek – kdo může o podporu žádat, jaké činnosti jsou podporovány, jaký typ podpory je 

k dispozici – najdou uživatelé na webu i řadu úspěšných podpořených projektů z minulosti, kterými se mohou 

inspirovat.  

  

Aktuální dotazníková šetření pro Evropskou komisi 

V minulých dnech otevřela Evropská komise tato dotazníková šetření:  

• 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. 

• SME panel – Iniciativa pro udržitelné výrobky – dotazník se v širokém záběru zabývá cirkulární 

ekonomikou 

https://edmo.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1K0sadeU_hw8JF9SPGUtxwwN_p2T3cgTkB9-8o-f4THMwEA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://ec.europa.eu/growth/content/new-online-guide-eu-funding-tourism_en
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/sme-feedback/sme-panely/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cesko-ziskalo-projekt-evropskeho-hubu-pro-vyzkum-dezinformaci-a-posilovani-digitalni-gramotnosti---261402/
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Bezpečnost 
práce 

Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

 
Chronické muskuloskeletální poruchy: nalezení vhodných řešení pro setrvání 
v práci 

Se zvyšujícím se věkem obyvatelstva v produktivním věku v Evropě vzrůstá i pravděpodobnost, že pracovníci 

se budou potýkat s chronickými muskuloskeletálními poruchami. I osoby s chronickými onemocněními však 

mohou setrvat v práci, pokud jim bude poskytnuta náležitá podpora.  

Byla vypracována souhrnná zpráva, která uvádí, jak toho lze dosáhnout, a to pomocí příkladů jednoduchých 

úprav na pracovištích a doporučení osvědčených postupů pro účinné plánování návratu do práce se 

zdůrazněním zásadní úlohy včasných opatření a komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zprávu 

doplňuje analýza osmi případových studií, která dokládá, jak může flexibilita, inovace a metoda pokusu a 

omylu přispět k nalezení řešení pro každého. 

Nová zpráva a další pokyny týkající se práce s chronickými muskuloskeletálními onemocněními jsou nyní 

k dispozici ve zvláštní sekci internetových stránek kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. 

Přečtěte si novou zprávu a shrnutí od EU-OSHA s názvem Práce s chronickými muskuloskeletálními 

poruchami.   

 
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.  

 

https://osha.europa.eu/cs/publications/working-chronic-msds-good-practice-advice/view
https://osha.europa.eu/cs/publications/working-chronic-msds-good-practice-advice/view
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/chronic-musculoskeletal-disorders-finding-right-solutions-stay-work
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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. 

 


