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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
Mise německých firem do Prahy  

EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky zve podnikatele ve stavebnictví k setkání s německými 

řemeslníky a stavebními firmami. Mise německých firem nahradí každoroční b2b akci MBM FOR ARCH. 

Hlavním partnerem je Handwerkskammer Dresden. 

Používáte klasické i moderní stavební metody, zajímáte se o udržitelnou výstavbu, technologie pro zelené 

stavby a další inovační řešení? 

Hledáte novou spolupráci s německými firmami? 

Nabízíme Vám setkání s německými podnikateli doplněné o program zaměřený na „zelené“ budovy a 

návštěvu pražského stavebního veletrhu FOR ARCH, https://forarch.cz/.  

Program mise: 

• 23. září 2021 (v omezeném počtu účastníků, přihlášky jsou přijímány do vyčerpání kapacity) 

Prohlídka moderní stavby, která splňuje požadavky současné architektury, následuje společná večeře 

českých a německých podnikatelů doplněná o přednášky na téma podnikání ve stavebnictví 

• 24. září 2021 

Prohlídka veletrhu FOR ARCH a b2b jednání s účastníky mise, společný oběd a neformální rozhovory. 

Navíc nabízíme českým firmám bezplatné individuální konzultace na téma: 

• Přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků – setkání s expertkou v tomto oboru. 

Účast na obchodních jednáních je zdarma. Máte-li o účast zájem, přihlaste se pomocí on-line formuláře. 

Datum a místo konání: 23. a 24. září 2021, Praha  

 
 

  

https://forarch.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiIf-tZsVi1qhlY7b0Grg7ArATBjCOng4ytEqocMpdhMTtZw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.crr.cz/kalendar/mise-nemeckych-firem-do-prahy/
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MBM Tourism Prague 2021  

Obchodní jednání s českými i evropskými podnikateli při veletrhu cestovního ruchu a regionální turistiky: 

Holiday World&Region World. 

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. 

MBM Tourism Prague 2021 bude kombinovat obě varianty, tedy online virtuální jednání a klasické „face-to-

face“ schůzky pro ty, kteří budou přítomni přímo na veletrhu. 

Využijte časově i finančně zajímavé b2b akce k získání nových mezinárodních obchodních kontaktů. Akce je 

jednodenní, schůzky trvají 20 minut – můžete uskutečnit až 15 jednání. Účast na obchodních jednáních je 

zdarma. 

Matchmaking business meetings = obchodní jednání = předem připravené obchodní schůzky podle Vašich 

požadavků. Partnery na jednání si vyberete z přihlášených firem, jejichž seznam naleznete v katalogu na 

webu projektu před akcí. 

Obory a aktivity, kterým bude MBM Tourism Prague 2021 určena: 

• Asociace, instituce a klastry z oblasti cestovního ruchu 

• Cestovní kanceláře a agentury,  tour operátoři 

• Hotely, restaurace, lázně, wellness, 

• Digitální řešení pro cestovní ruch, podpůrné služby pro turismus 

• Regionální turismus (agroturistika, vinařské stezky, cyklostezky…) 

Webové stránky veletrhu: https://holidayworld.cz/ 

Přihlásit na akci se můžete již nyní prostřednictvím on-line formuláře. Webová stránka projektu bude 

spuštěna v nejbližších dnech.  

Datum a místo konání: 1. října 2021, Praha 

 

https://holidayworld.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQcTsTJtW4Bbsmquv9xgDpsKt7PHVJ08TEkX0QKqkXIzVliA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://www.crr.cz/kalendar/mbm-tourism-prague-2021/
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Novinky  

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

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

pravidelně aktualizován. 

Exportní průzkum 2021: České firmy se během krize přeorientovaly na blízké 
trhy, s rozvolňováním plánují expanzi 

Exportní výzkum potvrzuje dlouhodobý trend, že malé a střední podniky jsou exportně více geograficky 

vázané na okolní země, spíše než na vzdálená teritoria a do Evropské Unie exportuje 97 % dotazovaných. Z 

průzkumu též plyne, že firmy s větším obratem mají tendenci obchodovat ve vzdálenějších zemí. Souvisí to 

nepochybně s rozsahem agendy, kapacitou a zdroji – ať již finančními nebo personálními. 

Začínají vznikat digitální technické mapy, na jednom místě tak budou 
dostupná veškerá data o infrastructure 

DTM vzniknou díky konsolidaci existujících dat a pořízení značného množství nových dat. V červenci 2023 by 

DTM měla obsahovat jednotně zpracovaná data o všech druzích dopravní a technické infrastruktury od 

veřejnoprávních i soukromých vlastníků infrastruktury na území celé ČR. Přispěje to ke zjednodušení a 

zrychlení přípravy, povolování a umisťování staveb, DTM také pomohou stavebníkům při přípravě investic a 

zefektivní řadu činností veřejné správy. Následně po uvedení do provozu se data o území budou aktualizovat 

průběžně vždy při dokončování staveb podle dokumentace skutečného provedení. To bude pro udržení 

spolehlivosti DTM i po skončení projektu klíčové. 

 
 

  

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/exportni-pruzkum-2021-ceske-firmy-se-behem-krize-preorientovaly-na-blizke-trhy--s-rozvolnovanim-planuji-expanzi--261960/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/exportni-pruzkum-2021-ceske-firmy-se-behem-krize-preorientovaly-na-blizke-trhy--s-rozvolnovanim-planuji-expanzi--261960/
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Bezpečnost 
práce 

Nejstabilnější firmou v ČR je … 

Poradenská společnost Dun & Bradstreet letos již po jedenácté, ve spolupráci se Sdružením CZECH TOP 100, 

zveřejnila 100 nejstabilnějších českých firem. Hlavní cenu, ocenění CZECH Stability Award, získal obchodník 

s informačními a komunikačními technologiemi, společnost SWS. Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky 

skóringového modelu Dun & Bradstreet, který měří stabilitu společností a jehož cílem je odhadnout riziko 

úpadku firmy v následujících dvanácti měsících. 

V předchozích deseti letech byly oceněny společnosti METALIMEX, Cement Hranice, OSTROJ, Asseco Central 

Europe, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, VEBA textilní závody, IMPROMAT INT, Seznam.cz, DEZA a 

Metrostav. 

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.  

  

Mít stále k dispozici nejnovější informace o řízení chronických 
muskuloskeletálních poruch v práci nebylo nikdy snazší 

Rozšířili byste rádi své znalosti o řízení chronických muskuloskeletálních poruch na pracovišti? 

Srozumitelné a stručné články na OSHwiki představují klíčová fakta a rady týkající se práce s revmatickými 

onemocněními a muskuloskeletálními poruchami, strategií včasných opatření a zvládání bolesti v bedrech. 

Snadno použitelná databáze EU-OSHA nabízí velké množství případových studií, vizuálních materiálů a 

praktických nástrojů a pokynů k tomuto tématu. 

https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/nejstabilnejsi-firmou-v-cr-je-sws/
https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/nejstabilnejsi-firmou-v-cr-je-sws/
https://ec.europa.eu/growth/content/new-online-guide-eu-funding-tourism_en
https://osha.europa.eu/cs/highlights/keeping-informed-managing-chronic-msds-work-has-never-been-easier
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

Středy s EEN 
– zkušenosti  

 
Aktuální výzvy v OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Aplikace   
Zaměření: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje  
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. července 2021  
Více informací naleznete zde.  

Inovace   
Zaměření: nákup výrobních zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů s ukončeným VaV; ochrana 
duševního vlastnictví  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. srpna 2021  
Více informací naleznete zde.  

Potenciál   
Zaměření: založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací  
Datum ukončení příjmu žádostí: 26. srpna 2021  
Více informací naleznete zde.  

 

 

S  firmami a klienty našeho pracoviště sítě Enterprise Europe Network (EEN) v Centru pro regionální rozvoj 

České republiky jsme se od začátku roku 2021 stále nemohli scházet osobně a pořádat semináře, konference 

a odborné konzultace „živě“. Proto nás na začátku března napadlo, že bychom se mohli scházet online. 

Naplánovali jsme novou formu, webináře, které mají trochu jiná témata, rozsah i přístup, než by měly tradiční 

semináře v našich prostorách. 

Jde o pouze hodinové prezentace v prostředí MS Teams, počet přihlášených byl limitovaný (průměr 

přihlášených byl kolem 25, ale maximum 60), neboť jen tak jsme mohli zajistit (a přesto bohužel ne vždy) 

dobré spojení. Témata byla volena tak, že maximálně využívavala online prostředí a byla samozřejmě i 

možnost dotazů od posluchačů, což většinou využívali jen omezeně. Tato forma nám nabízela také určité 

výhody – lépe seznámit klienty s obsahem specializovaných webů, provést je po nich a ukázat, jak s nimi 

pracovat. 

Zpočátku jsme spoléhali na vlastní znalosti a odbornosti, ale s postupem času jsme přizvali i další odbornice a 

odborníky. A to Ing. Markétu Weingärtnerovou z odboru Evropské územní spolupráce Centra pro regionální 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-ix/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-ix-inovacni-projekt/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/potencial/potencial-vyzva-viii/


  EUwatch 6/2021 8 

rozvoj České republiky pro prezentaci projektů INTERREG a obecně Cíle 2 a Ing. Silvii Jiráskovou 

z Technologického centra AV ČR, dalšího pracoviště Enterprise Europe Network v Praze, pro téma inovací a 

pomoci firmám v této oblasti. Využili jsme též úzké spolupráce s kolegyní Janou Westphälinger z 

drážďanského EEN, která se věnovala podínkám pro práci a podnikání v Německu, a znalostí kolegy Ing. 

Václava Suchého, CSc. z Technologického centra AV ČR a Mgr. Hany Churáčkové, PhD. z Úřadu průmyslového 

vlastnictví, odborníky na ochranu duševního vlastnictví. Poslední jarní Středa s EEN se věnovala finančním 

nástrojům pro podnikání, kdy svůj příspěvek přednesl Ing. Michal Pluta z Českomoravské záruční a rozvojové 

banky. Všem prezentujícím za jejich fundované příspěvky děkujeme.  

Zpětná vazba nám ukázala, že myšlenka krátkých webinářů je také pro naše klienty velice zajímavá. Nejvíce 

posluchačů si získalo téma vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb, ale posluchače si našly 

všechny webináře, kterých bylo celkem 12. Naše služby se stále snažíme vylepšovat jak technicky, tak 

samozřejmě obsahově. Proto vítáme v hodnotících dotaznících zejména informace o tom, jaká témata naše 

klienty zajímají, abychom je dle našich možností zařadili mezi budoucí akce EEN. Velice nás těší dobré 

hodnocení od posluchačů a také to, že se o těchto akcích dozvěděli nejen z našich pozvánek, ale i z webových 

stránek, někteří i od MAS (Místních akčních skupin) nebo od svých kolegů z jiných firem, kteří nás již znali. 

Jen pro přehled, jaká témata jsme už takto s našimi klienty probrali:  

• Mezinárodní b2b akce v online prostředí 

• Informační zdroje pro vysílání (dvakrát) 

• Vyhledávání v TED 

• Bezpečnost práce v době pandemie 

• Projekty přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce 

• Služby EEN na podporu inovací 

• Vysílání pracovníků s ohledem na změn po 30. červenci 2020 

• Jak pracovat a podnikat v Německu v době koronaviru 

• Přeshraniční poskytování služeb OSVČ 

• Duševní vlastnictví – nedoceněný potenciál pro rozvoj malých a středních firem  

• Finanční nástroje na podporu podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky 

Předpokládáme a doufáme, že na podzim již budeme mít možnost vídat se s účastníky akcí osobně, nicméně 

plánujeme, že webináře (které často uvítají mimopražští) budeme organizovat i nadále, byť ne v takovém 

počtu. Vždy se těšíme na setkání s našimi klienty.  
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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. 

 

 


