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Semináře  
 
Uvádění výrobků na trh: Označení CE – současnost a výhled do budoucnosti 

Po delší době Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky pořádá 

prezenční seminář, který se bude věnovat problematice uvádění výrobků na trh, a to zejména označení CE. 

Ačkoliv totiž zůstávají obecné základy pro jeho používání stejné, došlo k mnoha dílčím změnám, které budou 

předmětem přednášek odbornic z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

(ÚNMZ).  

Ing. K. Včelová se bude věnovat obecným zásadám, změnám a novinkám v používání CE obecně a Mgr. V. 

Holušová se zaměří především na označení CE u stavebních výrobků, kde se očekávají v blízké budoucnosti 

velmi podstatné změny. 

Obě vše ukážou a vysvětlí na řadě příkladů z praxe a po každé prezentaci bude následovat diskuse. Výrobci, 

distributoři i další zájemci uslyší proto s předstihem, co mohou v této oblasti očekávat a jak by je to mohlo 

v budoucnosti ovlivnit. 

Datum a místo konání: 1. června 2022, Praha 

 

Úspory a financování zelené transformace firem 

Akce je zaměřena na úsporné technologie a inovace, které mohou malým a středním firmám snížit náklady a 

podpořit jejich zelenou transformaci. Lektoři představí, jak mohou pořídit výhodné zdroje energie, zajistit 

úspory energií a vody v provozech, znovu využívat odpady, a zazní příklady zelené transformace firem.  

V druhé části se dozvíte, jak financovat udržitelné podnikání a zelené projekty z dotačních programů 

(Národního plánu obnovy, OP TAK, Energ, Úspory energie) a pomocí finančních nástrojů (leasing, úvěry). 

Cílovou skupinou jsou malé a střední firmy v období růstu nebo rozvinuté technologické firmy. Seminář 

pořádá Technologické centrum AV ČR, člen sítě Enterprise Europe Network. 

Datum a místo konání: 14. června 2022, Praha 

 

Více informací a 
registrace 

Více informací a 
registrace 

https://www.enterprise-europe-network.cz/event/uspory-a-financovani-zelene-transformace-firem/
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/uspory-a-financovani-zelene-transformace-firem/
https://www.crr.cz/kalendar/seminar-oznaceni-ce/
https://www.crr.cz/kalendar/seminar-oznaceni-ce/
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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
Technology & Business Cooperation Days 2022 

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

dvoustranné schůzky s podniky z EU v rámci strojírenského 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 

 
Smart Building Levante 2022 - Virtual Brokerage Event 

Akce je vhodná pro firmy, které nabízejí pokročilé technologie pro automatizaci budov a domácností, 

systémovou integraci, chytrou a bezpečnou domácnost i využití energie se zvláštním zaměřením na 

technologie přispívající k omezování globálního oteplování. 

Hlavní organizátoři: ENEA (Italská národní agentura pro nové technologie, energie a udržitelný ekonomický 

rozvoj), Unioncamere Puglia, CETMA. 

Datum a místo konání: 20. – 30. června 2022, on-line na https://smart-building-levante-2022.b2match.io/ 

  

Více informací   

Více informací   

https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://smart-building-levante-2022.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
https://smart-building-levante-2022.b2match.io/
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TORINO FASHION MATCH 2022 

B2b jednání jsou vhodná pro: módní designéry, start-upy, inovační firmy, malé a střední výrobce textilu a 

doplňků, maloobchod, distributory, prodejce módy a textilu, e-shopy, marketingové agentury, nákupčí, 

poskytovatele IT řešení pro módní průmysl, investory… 

… a jedna novinka: Tento rok je TORINO FASHION MATCH zahrnuto do evropského programu: WORTH 

project . Pokud máte zájem o účast v tomto programu, hledáte zahraniční partnery do vlastního projektu 

nebo se chcete připojit k zahraničnímu projektu a přihlásit se do další podzimní výzvy WORTH project, 

můžete potkat nové partnery právě v TORINO FASHION MATCH 2022. 

Datum a místo konání: 7. - 9. července 2022, prezenčně v Turínu nebo virtuálně na https://b2worth-

torinofashionmatch-2022.b2match.io/ 

 

Česko-německé setkání podnikatelek 

Setkání českých a německých podnikatelek se uskuteční dne 22.9.2022 v Ústeckém kraji. Po dvou letech se 

vracíme k organizování úspěšných akcí, které pořádají partneři sítě EEN v ČR a Sasku a okresní hospodářské 

komory v severních Čechách. Poslední setkání se uskutečnilo na podzim v roce 2019 a přijelo více než 30 

podnikatelek z obou regionů. Tato inspirativní, přátelská networkingová setkání „Lady Day“ doplněná o 

zábavný program přinášejí příjemné zpestření běžného pracovního života žen – podnikatelek.  

Více informací poskytne Ing. Eva Hrubešová, tel. 225 855 312, e-mail eva.hrubesova@crr.cz. 

Datum a místo konání: 22. září 2022, Ústecký kraj 

 

Mise německých firem na FOR ARCH 2022 

EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky společně s HWK Dresden pořádají misi německých 

řemeslníků a stavebních firem na největší stavební veletrh v ČR, FOR ARCH v Praze - Letňanech. Jednodenní 

mise se uskuteční dne 23.9.2022 a české stavební a řemeslné firmy, či živnostníci se mohou zúčastnit 

Více informací   

https://worthproject.eu/
https://worthproject.eu/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
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Novinky  

úvodních dvoustranných jednání i následné návštěvy veletrhu. Máte-li zájem o setkání s německými firmami 

a zástupci HWK Dresden (Řemeslná komora Drážďany), kontaktujte Ing. Evu Hrubešovou, tel. 225 855 312, e-

mail: eva.hrubesova@crr.cz.  

Datum a místo konání: 23. září 2022, Praha 

 

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

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

Kalendář je průběžně aktualizován. 

 

Nařízení o evropské správě dat zpřístupní údaje pro občany a firmy 

Členské státy Evropské unie schválily akt o evropské správě dat (Data Governance Act). DGA má zlepšit 

podmínky pro sdílení dat na vnitřním trhu, a tím usnadnit a zvýšit sdílení osobních i neosobních dat v rámci 

EU. Platit začne od léta 2023. 

Zlepšení podmínek pro sdílení dat se dosáhne prostřednictvím: 

• zpřístupnění více údajů veřejného sektoru pro občany i podniky 

• vytvoření rámce pro zprostředkovatele dat 

• vytvoření rámce pro dobrovolné poskytnutí osobních dat pro altruistické účely 

• vytvoření Evropského sboru pro datové inovace 

DGA má také podpořit vznik rámce společných pravidel pro sdílení dat v těchto odvětvích: zdravotnictví, 

mobilita, výroba, finanční služby, energetika, zemědělství, Zelená dohoda pro Evropu nebo veřejná správa. 

 

Více informací podá  

Ing. Eva Hrubešová   

tel. 225 855 312 
eva.hrubesova@crr.cz 

Více informací   

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/narizeni-o-evropske-sprave-dat-zpristupni-udaje-pro-obcany-a-firmy--267627/
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Dotazníková 
šetření pro EK 

 
Aktualizace odborného letáku pro řidiče v mezinárodní dopravě  

Aktualizovaný odborný leták z dubna 2022je k dispozici 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.  

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

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

suroviny, obnovitelná energie, textil. 

 

 
Evropská komise otevřela toto dotazníkové šetření  

• modernizace digitálního práva obchodních společností – určeno malým a středním podnikům, které již 

mají nebo hodlají získat přeshraniční zkušenosti, jako jsou obchodní partnerství, zřizování sídla / místa 

podnikání nebo komunikace s orgány nebo soudy v jiném členském státě. 

• přezkum právních předpisů o reprodukčním materiálu rostlin a lesních dřevin – určeno malým a 

středním podnikům 

 

Dotazníky  

https://www.crr.cz/een/publikace-een/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://www.crr.cz/een/sluzby-a-poradenstvi/sme-feedback/sme-panely/
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

Bezpečnost 
práce 

 

Dlouhodobý covid může mít na pracovníky a pracoviště značně negativní dopad. Potíže s dýcháním, únava, 

bolest hlavy a problémy s pamětí a koncentrací, to vše jsou příznaky, které mohou přetrvávat týdny, či 

dokonce měsíce. Když klíčoví pracovníci mají z důvodu dlouhodobého covidu problémy s plným návratem do 

práce, zaměstnavatelům to přináší problémy a je možné, že budou muset upravit pracovní podmínky. 

Tento diskusní dokument popisuje problémy týkající se prevence a řízení rizik v oblasti BOZP způsobených 

dlouhodobým covidem. Zaměřuje se rovněž na opatření, která je možné přijmout na úrovni politik, výzkumu 

a provádění s cílem zmírnit dopady dlouhodobého covidu a chránit před budoucími pandemiemi. 

Přečtěte si diskusní dokument Dopady dlouhodobého covidu na pracovníky a pracoviště a úloha BOZP 

 

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.  
 

Záruka Energie 

Cílem této záruky je pomoci malým a středním podnikatelům v období prudkého nárůstu cen energií. Záruku 

lze vystavit za bankovní úvěr, jímž budou financovány běžné provozní výdaje. Tyto projekty lze realizovat 

kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. 

Obory: zpracovatelský průmysl ▪ stavebnictví ▪ maloobchod a velkoobchod ▪ doprava a skladování ▪ 

ubytování, stravování, pohostinství ▪ informační a komunikační činnosti a další

Více informací naleznete zde.  

 

Více informací  

https://osha.europa.eu/cs/publications/impact-long-covid-workers-and-workplaces-and-role-osh
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://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/zaruka-energie/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/impact-long-covid-workers-and-workplaces
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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. 

 


