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Semináře  
 
EEN – Váš pomocník při vstupu na zahraniční trhy  
& CSR – Rozvoj Vaší firmy jinak 

První část semináře bude věnována službám, akcím a novinkám EEN, které jsou zaměřené na rozšíření 

mezinárodní spolupráce firem. Doplníme ji o představení nového nástroje EU, Access2Market, který 

poskytuje informace o dovozních a vývozních pravidlech, a tím usnadňuje firmám z EU obchod s třetími 

zeměmi.   

Ve druhé části – workshopu – představíme CSR (CSR-Corporate Social Responsibility, česky Společenská 

odpovědnost firem), nový směr, který pomáhá zatraktivnit firmu v očích zaměstnanců i obchodních partnerů. 

Datum a místo konání: 5. dubna 2022, Praha 

 
Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na 
Rakousko) 

Seminář bude věnován přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. To znamená 

od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a DPH, po 

poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojenými (vše bude 

vysvětleno na praktických příkladech). Zaměří se také na novinky, především na revizi směrnice o vysílání a 

nový silniční balíček (balíček mobility).  

Díky tomu, že jedním z přednášejících bude Dr. Gunter Vogl z Velvyslanectví České republiky v Rakousku, 

bude seminář více zacílen na pravidla pro vysílání pracovníků do Rakouska.  

Seminář bude probíhat v češtině. 

Datum a místo konání: 3. května 2022, Praha 

 

  

https://www.crr.cz/kalendar/een-b2b-sluzby-csr-2022/
https://www.crr.cz/kalendar/sem-vysilani-rakousko-2022/
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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
EIT Urban Mobility Innovation Days 

EIT Urban Mobility je inciativa Evropského inovačního a technologického institutu, s níž podepsala Sektorová 
skupina EEN Mobility dohodu o spolupráci. 

EIT Urban Mobility https://www.eiturbanmobility.eu/ pracuje od ledna 2019 na podpoře pozitivních změn ve 
městech, aby se z nich stala lepší místa pro život, zejména v oblasti městské mobility.  

K tomu má pomoci spolufinancování nových projektů ve výši až 400 milionů EUR (2020–2026) 
z EIT.   K účelnému využití těchto zdrojů budou průběžně vyhlašovány výzvy pro předkládání projektů v letech 
2023-2025. Více informací o podporovaných aktivitách najdete také v  EIT guidance. 

Již nyní pořádá EIT Urban Mobility sérii virtuálních akcí a b2b jednání v rámci inovačních dnů.  Virtuální akce 
je určena všem, kteří se chtějí zapojit do výzvy EIT CfP2023-25, ať už mají svůj nápad nebo se chtějí zapojit do 
konsorcia.  

Platforma s projektovými nabídkami a potávkami zůstává otevřená do 1. května 2022.  

 
Textile Connect 2022 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na online 

obchodní dvoustranné schůzky s podniky z EU. Virtuální schůzky jsou určeny pro firmy z výroby oděvů a 

obuvi. Textile Connect je platforma, která spojuje firmy/designéry, kteří hledají partnery mezi výrobci, 

poskytovateli služeb a dodavateli z textilního a obuvnického průmyslu. Minulých ročníků se zúčastnilo více 

než 1000 podnikatelů z celého světa a velkou část z realizovaných obchodních jednání tvořil podíl schůzek 

odběratel – dodavatel. Mnoho schůzek vyústilo v nové mezinárodní spolupráce. Zhodnocení dvou 

předchozích ročníků projektu Textile Connect, včetně názorů zúčastněných firem, naleznete na webové 

stránce v sekci Previous edition of Textile Connect. 

https://www.eiturbanmobility.eu/
https://www.crr.cz/dokumenty/eit-guidance
https://eit-urban-mobility-matchmaking-event.b2match.io/
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Proč se zúčastnit obchodních jednání Textile Connect 2022: 

• Představíte svůj výrobek/ technologii/službu během dvoustranných online schůzek i na webových 

stránkách projektu. Seznámíte se s posledními trendy a inovacemi. 

• Rozšíříte síť svých partnerů pro výrobní, obchodní přeshraniční spolupráci. 

• 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. 

Registrační poplatky: účast je zdarma, registrace do 1. května 2022 

Datum a místo konání: 4. – 6. května 2022, on-line na https://textile-connect-2022.b2match.io/  

 
Technology & Business Cooperation Days 2022 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR Vás zve na obchodní dvoustranné 

schůzky s podniky z EU v rámci strojírenském veletrhu při Hannover Messe.  

Průmyslové obory: Průmysl 4.0 a Smart Factory, průmyslová automatizace, výroba komponentů, energeticky 

úsporné výrobní technologie, udržitelná výroba, energie & mobilita a mnoho dalších průmyslových oborů. 

Proč se zúčastnit obchodních jednání T&BCD: 

- Představíte svůj výrobek / projekt / technologii / službu během dvoustranných schůzek i na webových 

stránkách projektu  

- Využijte svou šanci inovovat! Získejte nové příležitosti a konkurenční výhody prostřednictvím výzkumu a 

vývoje, technologické i obchodní spolupráce. 

Účast zdarma, registrace je otevřena do 24. května 2022 na webové stránce projektu https://technology-

business-cooperation-days-2022.b2match.io/

Datum a místo konání: 30. května – 2. června 2022, Hannover nebo on-line 

 

https://textile-connect-2022.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
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Novinky  

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete na een.ec.europa.eu/events. 

Kalendář je průběžně aktualizován. 

 

Začíná platit Lex Ukrajina, zjednoduší pobyt uprchlíkům  

Od pondělí 21. 3. 2022 začaly v Česku platit zákony, které by měly zjednodušit pobyt ukrajinským uprchlíkům 

a také usnadnit jejich zaměstnávání. Díky tzv. Lex Ukrajina, který tvoří tři zákony, získají uprchlíci například 

dlouhodobé vízum za účelem dočasné ochrany. Stanou se cizincem s trvalým pobytem, budou mít přístup k 

sociálnímu zabezpečení i zdravotnímu pojištění a budou mít volný vstup na trh práce. Všechny tři zákony 

prozatím platí do 31. 3. 2023. 

 
Aktualizace brožury k tématu vysílání pracovníků 

Aktualizovaná brožura z února 2022 je k dispozici v češtině a angličtině v sekci Publikace a odborné letáky 

EEN.  

 
The Supply Chain Resilience (SCR) Platform 

EEN při Centru je partnerem nově publikované dlouhodobé virtuální b2b platformy (registrace je otevřena do 

28.2.2023), kterou podporuje Evropská komise a jejímž cílem je podpořit malé a střední podniky, pomoci jim 

obnovit či vytvořit nové dodavatelsko - odběratelské vztahy, které nyní trpí především kvůli válce na Ukrajině. 

Hlavními organizátory jsou členové EEN z Pobaltí. 

Webová stránka: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/ 

Hlásit se mohou firmy se svými nabídkami i poptávkami, registrace je zdarma, aktuálně je přihlášeno 185 

firem z celé Evropy i třetích zemí.  

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://www.crr.cz/een/publikace-een/
https://www.crr.cz/een/publikace-een/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/pravni-infoservis/15220-zacina-platit-lex-ukrajina-zjednodusi-pobyt-uprchlikum
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Bezpečnost 
práce 

Dotazníková 
šetření pro EK 

Platforma se zaměřuje na následující obory: zemědělství, potravinářství, výroba konstrukcí, digitální řešení, 

elektronika, energeticky náročná průmyslová odvětví, zdraví, mobilita, doprava, automobilový průmys, 

suroviny, obnovitelná energie, textil 

 

 
Evropská komise otevřela toto dotazníkové šetření  

• nařízení REACH – určeno malým a středním firmám bez rozdílu oboru, avšak těm, jichž se nařízení REACH 

dotýká.  

 

 

 

Agentura EU-OSHA ve spolupráci s festivalem dokumentárních filmů Doclisboa přijímá přihlášky do 

soutěže Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště 2022. Uzávěrka je 31. května 2022. 

Cena bude udělena nejlepšímu dokumentárnímu filmu s pracovní tematikou během festivalu konaného ve 

dnech 6. až 16. října 2022. 

Čtyři nové případové studie mapují rizika a výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro 

pracovníky digitálních platforem, kteří doručují zásilky, vykonávají manuální práci, provádějí kontrolu on-line 

obsahu nebo programují na dálku. Většina rizik se vztahuje k určitému typu práce prostřednictvím platforem 

https://osha.europa.eu/cs/campaigns-and-awards/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/cs/highlights/digital-labour-platforms-create-new-osh-challenges-different-types-work?pk_campaign=oshmail_2022_03
https://osha.europa.eu/cs/highlights/calling-entries-healthy-workplaces-film-award-2022?pk_campaign=oshmail_2022_03
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/sme-feedback/sme-panely/
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

(např. zvedání těžkých břemen a práce v nepohodlných pozicích či slovní urážky, šikana a obtěžování), 

zatímco jiná, včetně dlouhé pracovní doby nebo nejistoty zaměstnání, jsou běžná pro všechny typy práce 

prostřednictvím platforem. 

Případové studie se zabývají také dopadem těchto rizik na pracovníky, zkoumají postupy a opatření 

uplatňované na digitálních platformách a pojednávají o potřebě prevence a řízení rizik v ob. lasti BOZP. 

Podívejte se na tyto čtyři případové studie. 

 

Program LIFE  

Evropská komise vyčlenila €110 milionů na integrované projekty v rámci programu LIFE. Peníze jsou určeny 
na projekty v těchto zemích: Česko, Dánsko, Estonsko, Francie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Polsko, 
Slovinsko a Finsko. Tyto dodatečné finanční zdroje pomohou kofinancovat projekty v rámci programů Next 
Gen EU, Green Deal, EU Biodiversity Strategy for 2030 a EU Circular Economy Action Plan.  

Výzva v programu OP PIK 

Inovační vouchery   
Zaměření: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných 
organizací a certifikovaných zkušeben 
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. prosince 2022  
Více informací naleznete zde.  

 
Výzva z Národního plánu obnovy 

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace 
Zaměření: cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak 
na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť). 
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. června 2022 
Více informací naleznete zde.  
 

https://osha.europa.eu/cs/publications/occupational-safety-and-health-risks-remote-programming-work-organised-through-digital-labour-platforms
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vi/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://cinea.ec.europa.eu/news/eu-invest-more-eu110-million-life-integrated-projects-2022-02-17_en?pk_source=newsletter&pk_medium=email&pk_campaign=_life_newsletter_-_february_-_eu_to_invest_more_than_%E2%82%AC110_million_in_life_integrated_projects_
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MBM 
Tourism 

Prague 2022 

 

MBM Tourism Prague 2022 – tisková zpráva 

Ve dnech 17.-18.3.2022 uspořádalo Enterprise Europe Network (EEN) 
při Centru pro regionální rozvoj České republiky mezinárodní b2b 
jednání pro firmy z cestovního ruchu MBM TOURISM PRAGUE 2022. 
Již třetí ročník projektu navázal na zahajovací úspěšná prezenční b2b 
jednání v únoru 2020 (uskutečnila se těsně před pandemií) a loňské 
podzimní virtuální on-line pokračování. Vzhledem k tomu, že i letos 
byla situaci velmi nejistá, zvolili organizátoři tzv. hybridní formu 
projektu, která kombinuje oba již vyzkoušené způsoby komunikace. 
První den byl určen pro on-line virtuální jednání, druhý den se již 
konaly prezenční "face-to-face" schůzky. Akce byla zahrnuta do 
programu veletrhů cestovního ruchu: Holiday World & Region World, 
které se konají v areálu výstaviště PVA Praha Letňany. Součinnost a 
spolupráce se společností ABF a.s, která pořádá oba veletrhy, byla jak v 
přípravné fázi projektu, tak i na výstavišti, opět skvělá.  

Zvolení kombinované formy b2b jednání umožnilo účast jak firmám, které nemohly do Prahy přijet a připojily 
se on-line "na dálku" - tedy především zahraničním účastníkům, tak i firmám, které upřednostnily osobní 
setkání a návštěvu veletrhu - tedy českým subjektům a vystavovatelům. 

Do projektu se zapojilo 18 členů sítě EEN, kteří přispěli k jeho propagaci v zahraničí s důrazem na 
mezinárodní aspekt b2b jednání. Celkem se přihlásilo 100 firem z 23 zemí, partnery pro jednání nalezlo 
téměř 80 účastníků.  

Kromě početně zastoupeného českého a slovenského cestovního trhu, se nejvíce prezentovaly typické letní 
destinace jako Řecko, Portugalsko či Maďarsko. Účastníci si naplánovali více než 160 schůzek, uskutečnilo se 
jich přes 120, což je o 40 více než v loňském roce. To svědčí o aktivním přístupu přihlášených firem a 
zvýšeném zájmu o získání nových obchodních kontaktů v cestovním ruchu. 

Akce se zúčastnili majitelé cestovních kanceláři a agentur, kteří hledali nové partnery zejména pro aktivní a 
atraktivní dovolenou. To odpovídá současným trendům v cestovním ruchu. Přihlásili se i zástupci hotelů, 
lázeňských a relaxačních resortů, ale také IT firem, kteří vytvářejí platformy pomáhající digitalizaci 
cestovního ruchu.  
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Zajímavostí je, že v den konání akce na veletrhu se k projektu připojili i 
někteří vystavovatelé, kteří nebyli původně přihlášeni. B2b schůzky s 
novými partnery pro ně byly natolik zajímavé, že upřednostnili celodenní 
účast v projektu před pobytem na stáncích.  

Někteří účastníci se mezinárodních jednání zúčastnili poprvé. I oni ocenili 
výhody, které jim b2b jednání organizovaná sítí EEN přináší: 
s minimálními finančními náklady - registrace je zdarma - možnost 
uskutečnit až 10 schůzek s partnery dle vlastního výběru, a to vše v rámci 
zajímavých veletrhů.  

Třetí ročník MBM TOURISM PRAGUE se vydařil. Z dotazníkového šetření 
uskutečněného bezprostředně po prezenčních jednáních na výstavišti 
vyplývá, že schůzky byly velmi zajímavé, velká většina z nich je hodnocena 
jako velmi perspektivní z hlediska navázání nové spolupráce a dokonce 14 
mezinárodních schůzek a 5 jednání mezi českými firmami je hodnoceno jako "spolupráce již domluvena".  

Několik citací z hodnocení účastníků: „Perfektní organizace.“ „Pro potřeby b2b schůzek byl intenzivně 
zhuštěný časový prostor, což je velice příjemné z pohledu obchodního zástupce.“ „Příjemný, zajímavý, užitečný 
projekt. Přínosná jednání. Bylo to super, těším se na příští rok.“ 

Více o právě uskutečněném MBM TOURISM PRAGUE 2022 a seznam přihlášených firem naleznete na webové 
stránce projektu: https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/. 

Mezinárodní obchodní jednání, která pořádá EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky, naleznete 
na webové stránce:  www.crr.cz/een. 

  

 

 

https://mbm-tourism-prague-2022.b2match.io/
http://www.crr.cz/een
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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 SMP na základě smlouvy č. 101052765 a 

kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 


