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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
Kontakt - Kontrakt 2022 

V roce 2022 se při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně opět uskuteční tradiční B2B akce “Kontakt-

Kontrakt“. Využijte jedinečnou příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti a identifikace nových trhů a 

obchodních partnerů.  

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů 

inovačního procesu. Mezi další zvýrazněná témata patří cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními 

zdroji. 

Webové stránky akce https://cc-msv-2022.b2match.io/. 

Datum a místo konání: 4. – 7. října 2022, Brno 

 

CEE Automotive Supply Chain 2022: Challenges for Automotive Supply Chain 

in 2023 and Beyond 

Již pátý ročník CEE AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN se uskuteční v Žilině. V loňském roce (v Olomouci) se této 

akce, která nabízí zajímavý dvoudenní mix zahrnující mezinárodní konferenci, večerní neformální schůzky a 

oficiální b2b jednání mezi firmami z automobilového průmyslu, zúčastnilo více než 300 firem z 10 zemí. 

Hlavními organizátory jsou Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky a AutoSAP – Sdružení 

automobilového průmyslu. Partneři EEN zajišťují program druhého dne, tedy b2b jednání mezi zúčastněnými 

firmami. 

Téma konference bude: Výzvy pro automobilový dodavatelský řetězec v roce 2023 a dále, přítomni budou 

zástupci významných firem z automobilového průmyslu v regionu střední Evropy, ti jsou pak k dispozici i 

druhý den, kdy jejich nákupčí = „buyers“ jednají s přítomnými dodavateli. 

Obory: výroba automobilových částí a komponentů; systémy a moduly, IT, automatizace výroby, servis, R&D 

v automobilovém průmyslu, logistika. 

  

Více informací   

Více informací   

https://cc-msv-2022.b2match.io/
https://www.ceeautomotive.eu/
https://cc-msv-2022.b2match.io/
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Poplatky:  

• Standard – 400 €, dvoudenní vstupenka zahrnuje účast na úterní konferenci a večerní recepci i 

středečních b2b jednáních, veškeré občerstvení během akce. 

• Basic – 360 €, 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 20 %. 

Nabídka pro klienty EEN: sleva 20 % při uvedení promo kódu – na požádání obratem zašleme. 

Webová stránka akce: https://www.ceeautomotive.eu/ 

Datum a místo konání: 11. – 12. října 2022, Žilina  

 

CONTACT "denkmal" 2022 - Networking & Matchmaking 

V roce 2022 se uskuteční hybridní B2B akce CONTACT “denkmal“, která je určena architektům, projektantům, 

zručným řemeslníkům, památkovým úřadům a restaurátorům, ale také investorům a vlastníkům budov.  

Využijte jedinečnou příležitost k získání nových partnerů. Tato matchmakingová akce pomáhá navazovat 

obchodní kontakty mezi společnostmi z Německa a zahraničí. 

Webová stránka akce: https://contact-denkmal2022.b2match.io/  

Datum a místo konání: 25. listopadu 2022, Lipsko nebo on-line 

 
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://www.ceeautomotive.eu/
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://contact-denkmal2022.b2match.io/
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Novinky  Novela, která zjednoduší povolovací řízení pro solární elektrárny, je v 
mezirezortním připomínkovém řízení 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu 

energetického a stavebního zákona, která zjednoduší povolovací řízení především pro nové solární 

elektrárny. MPO navrhuje, aby se zvýšila hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je nutné získat licenci od 

Energetického regulačního úřadu. Dosud bylo možné si bez licence nainstalovat elektrárnu o maximálním 

výkonu 10 kW, návrh MPO umožní si bez licence pořídit elektrárnu o výkonu až 50 kW. 

To domácnostem i firmám zjednoduší instalaci obnovitelných zdrojů energie, což jim může ušetřit značné 

finanční prostředky na nákladech za energie. Zároveň to urychlí snahy zajistit energetickou nezávislost České 

republiky.  

 

Nová pravidla EU o kybernetické bezpečnosti pro bezpečnější hardwarové a 
softwarové výrobky 

Komise předložila návrh nového aktu o kybernetické odolnosti, který má spotřebitele a podniky chránit před 

výrobky s nedostatečnými bezpečnostními prvky. Tento akt jako vůbec první unijní právní předpis svého 

druhu zavádí povinné požadavky na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky během celého 

jejich životního cyklu. 

Předsedkyně Ursula von der Leyenová tento nový akt oznámila v září 2021 ve svém projevu o stavu Evropské 

unie. Staví na Strategii kybernetické bezpečnosti EU a Strategii bezpečnostní unie EU z roku 2020. Jeho cílem 

je zajistit, aby digitální výrobky, jako jsou bezdrátové i drátové výrobky a software, byly pro spotřebitele v 

celé EU bezpečnější. Na jedné straně zvyšuje odpovědnost výrobců, když jim ukládá povinnost poskytovat 

bezpečnostní podporu a aktualizace softwaru pro opravy odhalených zranitelností, a na straně druhé zajistí, 

aby spotřebitelé byli dostatečně informováni o kybernetické bezpečnosti produktů, které kupují a používají. 

 

Více informací   

Více informací   

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2021_cs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0605&from=CS
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novela--ktera-zjednodusi-povolovaci-rizeni-pro-solarni-elektrarny--je-v-mezirezortnim-pripominkovem-rizeni---269852/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_22_5374
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Udržitelnost 

Dotazníkové 

šetření EK 

 
Nová sekce na stránkách Centra 

Pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) je 

hrdým partnerem projektu CSRD.CZ, který si klade za cíl osvětu ve firmách v oblasti udržitelnosti (ESG). Na 

těchto webových stránkách najdete nejen spoustu užitečných informací, především co se týče povinností či 

doporučení plynoucích z legislativy, ale také inspirativní příběhy firem, které dokázaly přetavit překážky ve 

výhody.  

EEN při Centru se také podílí na činnosti tematické skupiny Udržitelnost, která dělí své aktivity mezi tato tři 

odvětví: cirkulární ekonomika, zelené inovace a sociální udržitelnost.  

Nejen v souvislosti s tím nyní byla na stránkách Centra založena nová sekce Udržitelnost, ve které, věříme, 

najdete potřebné informace. Kromě jiného na webu pravidelně aktualizujeme 

- obchodní jednání sítě EEN zaměřená na udržitelnost 

- relevantní legislativu 

- zahraniční nabídky a poptávky s ohledem na udržitelnost 

- zdroje financování  

Stránky jsou dostupné na odkaze https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/.  

 

 
Evropská komise přijala v souvislosti se „Zelenou dohodou pro Evropu“ strategii „Od zemědělce ke 

spotřebiteli“, jejímž cílem je podpořit přechod na udržitelný potravinový systém. Strategie „Od zemědělce ke 

spotřebiteli“ oznámila iniciativu týkající se rámce pro udržitelné potravinové systémy, který Evropská komise 

předloží v roce 2023. Tento průzkum zjišťuje názory malých a středních podniků na tuto politickou 

iniciativu. 

Rámec pro udržitelné potravinové systémy bude horizontálním rámcovým zákonem, jehož cílem bude 

usnadnit přechod k udržitelnosti a zajistit, aby potraviny uváděné na trh EU byly stále udržitelnější. 

Dotazník je určen výrobcům nebo distributorům potravin.  

 

Více informací  

Dotazník 

https://www.csrd.cz/
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.crr.cz/dokumenty/smepanel-potraviny
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.crr.cz/dokumenty/smepanel-potraviny
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Bezpečnost 
práce 

Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

 
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2020-
2022 

Ceny za období 2020-2022 se zaměřují na malé a střední podniky a organizace, které se vyznačují 
mimořádným odhodláním v rámci aktivní identifikace rizik a zavádění inovativních a účinných řešení, která 
zmírňují nebo odstraňují hrozbu muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací. 

Tato brožura představuje oceněné a doporučované příklady správné praxe z 15. ročníku soutěže Správná 
praxe, jejímž cílem je poukázat na úspěšnou prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch na pracovišti. 

Tyto příklady jsou udržitelné v průběhu času a lze je přenést na další podniky, odvětví a členské státy, přičemž 
obohacují stávající postupy a současně zohledňují potřeby většiny evropských podniků, tj. malých a středních 
podniků (MSP). 

 

 

Obnovitelné zdroje energie (větrné elektrárny) 
Zaměření: výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren a tepelných čerpadel 
Datum ukončení příjmu žádostí: 1. února 2024 
Více informací naleznete zde.  
 

Aplikace 
Zaměření: realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2022 
Více informací naleznete zde. 
 

Inovace 
Zaměření: zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2022 
Více informací naleznete zde.  

  

Více informací  

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovace-optak/inovace-vyzva-i-op-tak/
https://osha.europa.eu/cs/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2020-2022
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Proof of Concept  
Zaměření: ověření nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2022 
Více informací naleznete zde.  
 

Úspory energie  
Zaměření: snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru  
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. listopadu 2022 
Více informací naleznete zde.  
 

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. listopadu 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 31. října 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 31. října 2022 
Více informací naleznete zde.  

 

 

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/proof-of-concept-optak/proof-of-concept-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/
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. 
 


