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Semináře  
 
Využití trendů v informačních a komunikačních technologiích pro úspěšné 
podnikání 

Slyšíte stále kolem sebe o digitalizaci, digitální transformaci a o podnikání za využití nových informačních a 

komunikačních technologií? Přemýšlíte, jak tyto nové technologie ovlivní právě vaše podnikání a váš trh? 

Uvažujete o možnostech, jak ve vaší firmě tyto technologie využít a z čeho je zaplatit? 

Technologické centrum AV ČR, člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s partnery (Evropský 

digitální inovační hub CyberSecurity, Digitální inovační hub H4DI, Elektrotechnická asociace ČR, Regionální 

hospodářská komora Brno a CzechInno) představí několikaleté zkušenosti z úspěšného zavádění a využívání 

informačních a komunikačních technologií v podnikání malých a středních firem. 

Seminář se zaměří na potřeby firem v souvislosti s novými digitálními technologiemi, na přínosy těchto 

technologií pro úspěch na trhu, představí potenciál blockchainových technologií pro podnik a nabídne 

i různé možnosti financování digitální transformace v podnicích. 

Datum a místo konání: 21. června 2022, Praha 

ESG a CSRD pro firmy v praxi 

ESG (Environmental, Social and Governance, enviromentální a sociální principy a způsob řízení) si pomalu razí 

cestu do běžného života firem i celé společnosti. Ve chvíli, kdy vejde v platnost nová směrnice CSRD 

(Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování, už nepůjde o jejich dobrovolnou 

implementaci do podnikání, ale o povinnost. Dle současných předpokladů začne platit v roce 2024, bude se 

ale vztahovat už na fiskální rok 2023. 

Víte, zda se vás to týká? Jste na tuto novou situaci připraveni? 

Pokud zatím tápete nebo hledáte inspiraci, jak nejlépe tuto novinku uchopit, pak přijměte pozvání na 

seminář „ESG a CSRD pro firmy v praxi“ a na představení nového informačního portálu www.csrd.cz, kde 

najdete vše o ESG a CSRD na jednom místě. 

Datum a místo konání: 21. června 2022, Praha 

 

Více informací a 
registrace 

Více informací a 
registrace 

http://www.csrd.cz/
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vyuziti-trendu-v-informacnich-a-komunikacnich-technologiich-pro-uspesne-podnikani/
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vyuziti-trendu-v-informacnich-a-komunikacnich-technologiich-pro-uspesne-podnikani/
https://www.crr.cz/kalendar/esg-a-csrd-pro-firmy-v-praxi/
https://www.crr.cz/kalendar/esg-a-csrd-pro-firmy-v-praxi/
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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

Plnění legislativních požadavků z hlediska ochrany a zdraví při práci 
v souvislosti se zaměstnáváním cizinců 

On-line seminář pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve 

spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Svazem průmyslu a dopravy v rámci celoevropské 

kampaně „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. 

Datum a místo konání: 22. června 2022, online 

 
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/ 

 

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. - 10. července 2022, prezenčně v Turínu nebo virtuálně na https://b2worth-

torinofashionmatch-2022.b2match.io/ 

  

Více informací   

Více informací   

Více informací   

https://smart-building-levante-2022.b2match.io/
https://worthproject.eu/
https://worthproject.eu/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
https://smart-building-levante-2022.b2match.io/
https://b2worth-torinofashionmatch-2022.b2match.io/
https://zsbozp.vubp.cz/kalendar-akci/plneni-legislativnich-pozadavku-cr-z-hlediska-ochrany-a-zdravi-pri-praci-v-souvislosti-se-zamestnavanim-cizincu
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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 

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. 

 

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.crr.cz/kalendar/mise-for-arch-2022/


  EUwatch 6/2022 6 

Novinky  MPO vyhlásilo I. výzvu Digitální podnik a I. výzvu Virtuální podnik 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo dotační výzvy na pomoc podnikům s digitalizací. Alokováno na to 

jsou více než čtyři miliardy korun. Cílem je podpora zvyšování digitální úrovně podniků působících na českých 

trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií. Ty 

pomohou zajistit výrazný posun v digitalizaci díky podpoře automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího 

propojení a řízení firemních procesů. Výzvy jsou vyhlašovány v rámci komponenty č. 1.5 Digitální 

transformace podniků. 

Strategie inteligentní specializace pomůže ČR lépe zacílit výdaje na výzkum a 
inovace 

Pro nové programové období 2021 – 2027 schválila Evropská komise Národní výzkumnou a inovační strategii 

pro inteligentní specializaci (Národní RIS3 strategie). Účelem strategie je na národní i regionální úrovni 

definovat výzkumné a inovační priority pro vytváření konkurenčních výhod jednotlivých zemí, krajů a 

konkrétních aktérů výzkumného a inovačního ekosystému. 

K analýze budoucího vývoje, na který strategie klade velký důraz, je používán mj. nástroj z dílny 

Technologického centra Akademie věd ČR, který je určený právě k identifikaci technologických trendů. 

Nástroj s názvem Horizon scanning je schopen pracovat s obrovskými objemy dat. Tento systém kombinuje 

automatické metody s prvky umělé inteligence a expertního posuzování. Jeho výstupem jsou zprávy o vývoji 

v jednotlivých technologických oblastech, které se opírají o analýzu desítek tisíc odborných datových zdrojů. 

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.  

Více informací   

Více informací   

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/
https://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznam-publikaci/trendy-v-klicovych-umoznujicich-technologiich
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vice-nez-4-miliardy-korun--mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-digitalni-podnik-a-i--vyzvu-virtualni-podnik--268094/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/strategie-inteligentni-specializace-pomuze-cr-lepe-zacilit-vydaje-na-vyzkum-a-inovace---267983/
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Bezpečnost 
práce 

Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

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. 

 

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 

 

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.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/zaruka-energie/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/impact-long-covid-workers-and-workplaces
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Národní plán 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: 31. srpna 2022 
Více informací naleznete zde.  
 

Digitální podnik 
Zaměření: Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení 
nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, 
související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či 
rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny. 
Datum ukončení příjmu žádostí: do 16. září 2022 
Více informací naleznete zde.  
 

Virtuální podnik 
Zaměření: Podpořeny budou takové aktivity, jejichž hlavní náplní musí být investice nebo pořízení nových 
služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, 
související s výrazným posunem v digitalizaci společnosti. 
Datum ukončení příjmu žádostí: do 16. září 2022 
Více informací naleznete zde.  

 

 

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.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268061/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-virtualni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268079/
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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. 

 


