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Seminář 

Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb  

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). 

Forma semináře (on-line nebo na místě v Praze) bude upřesněna nejpozději 2 týdny před konáním akce.  

Datum a místo konání: 13. prosince 2022, Praha nebo on-line 

 

 

Česko-německé setkání podnikatelek 

Po dvou letech se síť Enterprise Europe Network vrací k organizování úspěšného setkání českých a 

německých podnikatelek, které pořádají partneři sítě Centrum pro regionální rozvoj České republiky a 

Handwerkskammer Dresden a Okresní hospodářská komora Děčín. 

Tato inspirativní, přátelská networkingová setkání, doplněná o doprovodný program, přinášejí příjemné 

zpestření běžného pracovního života žen – podnikatelek. Poslední setkání se uskutečnilo na podzim v roce 

2019 a přijelo více než 30 podnikatelek z obou regionů.  

Letošní setkání se uskuteční v prostředí pivovaru Falkenštejn s následnou exkurzí v čokoládovně MANA. 

Datum a místo konání: 2. prosince 2022, Krásná Lípa 

 

Mise německých firem do Česka - 3D tisk kovů 

Hochschule Zittau/ Görlitz a Centrum pro regionální rozvoj České republiky, partneři sítě Enterprise Europe 

Network, spolu s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity Liberec 

(CXI TUL) vás zvou k účasti na misi firem, jejímž zaměřením bude 3D tisk kovů. 

Přihláška a  
více informací   

Přihláška a  
více informací   

Přihláška a  
více informací   

https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-9-2022/
https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-9-2022/
https://www.crr.cz/kalendar/mise-nemeckych-firem-do-ceska-3d-tisk-kovu/
https://www.crr.cz/kalendar/mise-nemeckych-firem-do-ceska-3d-tisk-kovu/
https://www.crr.cz/kalendar/sem-vysilani-2022
https://www.crr.cz/kalendar/sem-vysilani-2022
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Novinky  

Kovový 3D tisk má v moderním vývoji produktů unikátní pozici. Umožňuje přímou výrobu komplexních dílů 

pro koncové využití a usnadňuje obrábění při využití konvenčních výrobních technologií, čímž snižuje náklady 

a zkracuje dobu dodání. Tato technologie spojuje flexibilitu výroby 3D tiskem s mechanickými vlastnostmi 

kovu. Z technologie 3D tisku kovů může těžit jakákoli aplikace zahrnující složité kovové díly, od součástí 

forem s chladicími kanálky po lehké struktury pro letecký průmysl. 

Akce je určena všem, které zajímají možnosti využití 3D tisku kovů ve výrobě. 

Součástí mise jsou konzultace s českými i německými pracovníky sítě Enterprise Europe Network a 

s pracovníky CXI TUL. Bude zde i prostor pro navázání obchodních kontaktů s německými firmami. 

Občerstvení a tlumočení je zajištěno. Účast na misi je zdarma.  

Datum a místo konání: 5. a 6. prosince 2022, Praha, Liberec 

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

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

Kalendář je průběžně aktualizován. 

 

MPO ocenilo Podnikatelské projekty roku 2022 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) ocenilo 

podnikatele v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku. Ta uděluje ceny za úspěšné projekty podpořené 

z evropských strukturálních fondů již od roku 2006. Projekty ročníku 2022 byly realizovány z Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V Pražské křižovatce byly slavnostně 

předány ceny za vítězné projekty 12 úspěšných podnikatelů. 

  

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/mpo-ocenilo-podnikatelske-projekty-roku-2022--271055/
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MPO vydalo první číslo zpravodaje k Operačnímu programu Technologie a 
aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vydalo první číslo zpravodaje "tak", časopisu, který je zaměřen na 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK). 

MPO se snaží informovat veřejnost zejména o nových příležitostech pro získání finančních prostředků, o 

záměrech Řídícího orgánu na poli podpory podnikání a přináší další aktuální zprávy týkající se dotační politiky. 

Časopis bude informovat i o důležitých informacích, které s sebou přináší končící programové období. 

Výroční konference Enterprise Europe Network je úspěšně za námi 

Tři dny nabité diskusemi v 27 paralelních sekcích, 183 řečníků a více než 1000 účastníků z 55 zemí EU a světa 

– členů mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, vysokých představitelů EU, MPO, či zástupců odborných 

institucí, podnikatelů, expertů a investorů. To je bilance letošní výroční konference sítě Enterprise Europe 

Network, která se uskutečnila v Praze ve dnech 25. – 27. října 2022. 

Letošní výroční konference, jejíž program se nesl v duchu motta „Nová síť, nové skutečnosti, nový 

dopad“ hledala takové přístupy a služby, které co nejlépe odráží potřeby malých a středních podniků 

v současném turbulentním společenském prostředí a pomohou podnikům vyjít ze současné krize silnější a 

odolnější. 

Enterprise Europe Network, největší globální síť na podporu podnikání, malým a středním podnikům nabízí 

pomoc se vstupem na zahraniční trhy, vyhledávání nových partnerů a investorů, podporu inovací ve firmách 

a další, to vše za účelem zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Vzhledem k naléhavosti podnikat udržitelně 

a odolat vnějším otřesům, které přináší současná společenská situace, se paleta služeb vyvíjí a rozšiřuje 

o služby na podporu udržitelnosti a digitalizace. 

  

Více informací   

Více informací   

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vydalo-prvni-cislo-zpravodaje-k-operacnimu-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-2021-2027--270932/
https://www.crr.cz/vyrocni-konference-een-cesko/
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Udržitelnost 

Bezpečnost 
práce 

 
Navýšení o 14 miliard korun na nové projekty pro Národní plán obnovy 

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vláda uložila resortům rozpracovat návrhy projektů, které 

mohou být zařazeny do Národního plánu obnovy (NPO). Česká republika usiluje o navýšení alokace o 14 

miliard korun. S tímto navýšením je spojeno i financování reforem a investic v rámci nové energetické 

iniciativy REPowerEU, jež má urychlit snížení závislosti na ruském plynu. 

Předkládaný výběr projektů k dalšímu rozpracování tvoří větší množinu, než je očekávaný objem alokace 

z Evropské unie, a to z toho důvodu, aby byl vytvořen dostatečný zásobník projektů. 

Výběr obsahuje zejména podněty z oblasti energetiky (podpora infrastruktury pro energetiku, domácností a 

municipalit a podpora podnikatelů) a dále projekty, které jsou zaměřené na dostupné bydlení, podporu 

školství, výzkumu a vývoje, kyberbezpečnosti, péče o ohrožené děti a další. Při výběru byly preferovány spíše 

velké projekty a projekty zaměřené na řešení současné energetické krize tak, aby se nepřidávalo přehnané 

množství malých cílů, které bude muset Česká republika následně plnit. 

Stránky Centra věnované Udržitelnosti najdete na odkaze https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-

skupiny/udrzitelnost/.  

 
Konference Healthy Workplaces Summit 2022 v Bilbau zhodnotila končící 
světovou kampaň o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci i za účasti zástupců 
EEN 

EEN je dlouholetým oficiálním partnerem EU-OSHA při jejích kampaních a má za úkol seznamovat své klienty 

– podniky s aktivitami, které jsou jim k dispozici pro zlepšování zdraví pracovníků a bezpečnosti práce.  Právě 

končící kampaně se velice aktivně zúčastnilo i všech 6 pracovišť sítě EEN v Česku.  

Na konferenci se sešli kromě zástupců všech oficiálních partnerů i přední evropští odborníci i tvůrci zákonů 

BOZP z mnoha zemí. Ti se nejen podělili o zkušenosti ze zvládání muskuloskeletálních poruch (MSD), ale i 

ukázali pohled na budoucnost prevence těchto poruch a jejich souvislost s poruchami psychosociálními. 

Na závěrečném plenárním zasedání, bylo vyhlášeno téma nové kampaně, která bude opět tříletá (2023-25) a 

bude se zabývat bezpečností a ochranou zdraví při práci v novém světě práce, ve světě digitálních 

Více informací   

Více informací   

https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/navyseni-o-14-miliard-korun-na-nove-projekty-pro-narodni-plan-obnovy--270912/
https://www.crr.cz/konference-eu-osha-2022/
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Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

technologií. Téma zní „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“.  Pro své klienty i EEN v ČR uspořádá na 

toto téma řadu zajímavých akcí.  

 

 

Obnovitelné zdroje energie (větrné elektrárny) 

Zaměření: výstavba větrných elektráren  

Datum ukončení příjmu žádostí: 1. února 2024 

Více informací naleznete zde.  

 

Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků 
Zaměření: podpora poskytování odborného poradenství v oblasti digitální transformace za účelem zvýšení 
digitální úrovně malých a středních podniků působících na českém trhu. Služby se musí zaměřovat 
na identifikaci procesů, jejich zhodnocení a návrhy způsobů řešení vedoucí k digitální transformaci 
podniků, včetně zhodnocení nákladů a dopadů.  
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. března 2023 
Více informací naleznete zde. 

 

  

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/program-czech-rise-up-3-0/narodni-plan-obnovy-_-vyzva-pro-predkladani-zadosti-czech-rise-up-3-0-_-poradenstvi-pro-digitalni-transformaci-podniku--270326/
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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. 
 


