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Mise saských firem do Prahy - Trendy současného stavebnictví
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:
22.9.2021 (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
23.9.2021
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.
Datum a místo konání: 22. – 23. září 2021, Praha
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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.
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, tentokrát
pouze on-line, 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
Datum konání: 30. září - 1. října 2021, on-line na https://mbm-tourism-prague-2021.b2match.io

CEE Automotive Supply Chain 2021
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky zve firmy na největší
setkání dodavatelů automobilového průmyslu v Česku a na Slovensku.
Na CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN 2021 se setkáte s klíčovými hráči evropského automobilového
průmyslu, kteří hledají partnery v regionu střední a východní Evropy. Hlavními organizátory konference jsou
Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP a Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky ZAP.
Pracovníci EEN zajišťují b2b jednání.
Obory: výroba automobilových částí a komponentů; systémy a moduly, IT, automatizace, servis, R&D
v automobilovém průmyslu.
Poplatky:
Standard – Early bird 6 900 Kč (do 31.8.2021), 8 700 Kč, dvoudenní vstupenka zahrnuje kompletní účast,
tedy na konferenci, večerní recepci i b2b jednáních, veškeré občerstvení během akce.
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Basic – Early bird 5 900 Kč (do 31.8.2021), 7 700 Kč, pouze jednodenní vstupenka na konferenci a večerní
recepci, občerstvení během akce. Nezahrnuje účast na b2b jednáních! Účastník s Basic vstupem se může b2b
jednání zúčastnit pouze se svým kolegou z firmy, který má zaplacený Standard registrační poplatek.
Ceny nezahrnují DPH 21%, ubytování a snídani.
Nabídka pro klienty EEN: sleva 20% při uvedení promo kódu – na požádání obratem zašleme.
Při změně z prezenční na on-line akci, bude vráceno 40% z ceny zpět.
Datum a místo konání: 12. a 13. října 2021, Olomouc

Kontakt – Kontrakt MSV 2021
V roce 2021 se v Brně opět uskuteční tradiční B2B akce "Kontakt-Kontrakt". Je to jedinečná příležitost ke
zvýšení konkurenceschopnosti a identifikace nových trhů a obchodních partnerů.
Jedná se o společný projekt českých a zahraničních partnerů patřících do sítě Enterprise Europe Network
(EEN), obchodních komor a Veletrhů Brno, a.s.
Oborová specifikace: • důlní, hutní, keramická a sklářská technika • materiály, komponenty pro strojírenství
• pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technika, klimatizace • energetika, silnoproudá elektrotechnika •
elektronika, automatizační, měřicí technika • výzkum, vývoj, transfer technologií, finanční a jiné služby •
obráběcí a tvářecí stroje, nářadí • slévárenství • svařování • povrchové úpravy • plasty, pryže, kompozity •
chemie pro strojírenství
Datum a místo konání: 8. – 11. listopadu 2021, Brno

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

Zahraniční podnikatelé letos koupili přes 1 200 českých firem. Nejvíc
nakupovali Slováci
Zahraniční podnikatelé v prvním pololetí koupili 1 216 českých firem. To je o 1,7 % více než loni, ale téměř o
třetinu méně, než v roce 2019. Nejvíc firem koupili Slováci a poprvé od roku 2018 v nákupech předčili
Ukrajince.

Vláda schválila Vodíkovou strategii ČR
Vláda schválila Vodíkovou strategii České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Strategie je založená na čtyřech pilířích: výrobě nízkouhlíkového vodíku, využití nízkouhlíkového vodíku,
dopravě a skladování vodíku, vodíkových technologiích. V souladu s evropskou vodíkovou strategií je
rozdělena na čtyři etapy: do roku 2025, 2030 a 2050. Bude to podporované odvětví s cílem dostat vodíkové
technologie do průmyslu, energetiky a dopravy.
Cílem strategie je mimo jiné také urychlení vývoje a následné implementace ekonomicky dostupných
vodíkových technologií. Česká republika musí mít ambici stát se v budoucnu důležitým exportérem v této
oblasti.

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.
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Aktuální dotazníková šetření pro Evropskou komisi
V minulých dnech otevřela Evropská komise tato dotazníková šetření:
• SME panel – opožděné platby v obchodních transakcích - panel je určen všem malým a středním
podnikům, jejichž většina plateb se děje v režimu b2b.

Elektronický průvodce EU o bezpečnostních rizicích při práci v souvislosti s
dopravními prostředky (VeSafe)
VeSafe je název elektronického průvodce Evropské komise, který se zabývá bezpečnostními riziky při práci v
souvislosti s dopravními prostředky a přináší přehledné informace a příklady správné praxe týkající se
prioritních oblastí zájmu.
Tento průvodce se zaměřuje na řidiče/zaměstnance, zaměstnavatele a odborníky na bezpečnost ve všech
odvětvích v EU, kteří se chtějí dozvědět více o rizicích v souvislosti s dopravními prostředky.
Můžete si zvolit:
•

Druh dopravního prostředku: dodávkový vůz, automobil, nákladní automobil, autobus, jízdní kolo atd.

•

Riziko: dodání, nakládání, údržba, fyzická rizika atd.

•

Oblast pracovního zařazení: bezpečné řízení v rámci práce, práce na silnici nebo v její blízkosti a
bezpečnost dopravy na pracovišti.

Koordinátorem tohoto elektronického průvodce je Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a jeho redakční obsah spravuje GŘ EMPL.
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Finanční
zdroje pro
podnikání

Aktuální výzvy v OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
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.
Aplikace
Zaměření: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
Datum ukončení příjmu žádostí: 1. září 2021
Více informací naleznete zde.
ICT a sdílené služby – Výzva V Digitální podnik
Zaměření: tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a
modernizace datových center
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. listopadu 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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