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BRPL20221014017  
Dodavatele obilí 
Polský tradiční (bezlepkový) mlýn hledá dodavatele obilí pro mletí na mouky a pekařské směsi (koláče, 
oplatky, chléb). Zájem o vysoce kvalitní čisté produkty, které nejsou kontaminovány lepkem. 
 
BRFR20220825008  
Šití batohů 
Francouzská společnost hledá konkurenceschopné průmyslové partnery v oblasti procesu šití inovativních 
batohů. Výrobci by je mohli dodávat buď kompletní od hlavního vzorku prototypu až po finální výrobky včetně 
všech součástí. Výrobek by měl být vyroben z recyklovaných nebo recyklovatelných dílů. (Textil / příslušenství 
/ popruhy).  
 
BRPL20221013021 
Nakládaná rajčata 
Polská výrobní a obchodní společnost hledá dodavatele nakládaných rajčat - (celých, balených v sudech). 
 
BRES20221005011  
Kovové komponenty 
Španělský výrobce kovových komponentů, doplňků, bižuterie a šperků pro luxusní módní průmysl hledá 
výrobce/dodavatele kovových dílů (nerezová ocel) vyráběných metodou MIM (Metal Injection Moulding).  
 
BRLT20221005001  
Zpracování dřeva 
Litevská dřevozpracující společnost hledá dodavatele a partnery pro zpracování dřeva. Mezi její hlavní 
činnosti patří pořez kulatiny a desek, hranění, sušení a skladování. Společnost se specializuje na zpracování 
tvrdého a měkkého dřeva a má 17 sušáren. Firma hledá dodavatele, kteří jsou schopni dodávat kulatinu a 
desky z měkkého a tvrdého dřeva. Mezi druhy patří především smrk, borovice, dub a jasan.  
 

mailto:drholcova@rhkbrno.cz
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BRAT20220927016 
Přírodní mýdla na vlasy 
Rakouská obchodní společnost hledá výrobce/dodavatele přírodních mýdel na vlasy (50 - 80 gramů/kus), 
různé přírodní vůně a preferováno by bylo značkové balení. 
 
BRSE20220913005 
Silikonové výrobky 
Švédský prodejce kojeneckých/dětských výrobků a hraček hledá výrobce dětských silikonových výrobků.  
Požadované produkty (white-label): silikonové hračky, kousací kroužky, talíře, hrnky a příbory, bryndáky. 
Počáteční objem objednávky: 300 - 400 kusů. 
 
BRDK20220428012  
Dřevěná schodiště 
Dánská společnost je přední dodavatel dřevěných schodišť na tamním trhu, vlastní výrobu již ale nemá. Hledá 
proto partnera, který dokáže ročně vyrobit 2-300 schodišť, nejlépe s potenciálem na 800 schodišť. Dodací 
doba schodů by měla být 2-3 týdny a dodavatel by se měl postarat o celý výrobní proces včetně odeslání 
zboží do Dánska. 
 
BRDK20220426013  
Sportovní vybavení/vybavení domácnosti 
Dánský start-up shání výrobce sportovního vybavení a dveřních součástek pro dva oddělené e-shopy. Partner 
by měl mít zkušenosti s výrobou i logistikou, na starost bude mít i odeslání zboží do Dánska. Kvůli snaze udržet 
nejlepší cenu na tamním trhu preferuje firma výrobce před dodavateli. 
 
BRDK20220420012  
Nylonové popruhy 
Dánská firma prodávající designové tašky a popruhy hledá partnery, kteří pro ni tyto popruhy vyrobí. Využity 
budou na nošení sportovních tašek či kytar, měly by být nastavitelné mezi 70 cm a 130 cm. Partner by měl 
zajistit celý výrobní proces. 
 
BRDK20220412011  
Dřevěné hračky 
Dánská firma prodává hračky pod vlastními i privátními značkami a hledá výrobce dřevěných hraček 
s výukovou hodnotou. Výhodou je dlouhodobá spolupráce se zavedenou a finančně zajištěnou společností. 
Od partnera očekává zkušenosti s výrobou a exportem, schopnost komunikace v angličtině u klíčových 
pracovníků, dodržení požadavků bezpečnosti a udržitelnosti, a také vlastního designéra, který bude pomáhat 
s tvorbou nových produktů. 
 
BRDK20220331001 
Součástky k reproduktorům 
Dánská firma je jedním z lídrů ve vývoji high-end převodníků zvuku a shání více výrobců obráběných i 
lisovaných kovových součástek. Nabízí dlouhodobou spolupráci, technickou i praktickou podporu a dobré 
finanční podmínky – důraz je zejména na kvalitu zboží. Partner by měl zajistit celý výrobní proces a mít 
zkušenosti s výrobou součástek nejvyšší kvality – ne nutně do reproduktorů. Neočekává se pokrytí všech 
poptávaných dílů jedním výrobcem, ale specializace na vybraný typ součástky. 
 
BRDK20220317026  
Oblečení 
Dánská oděvní firma shání partnery, kteří pro ni zajistí výrobu i dodávku oblečení. Výhodou jim bude loajální 
zákazník a stálý odbyt zboží. Partneři by měli být flexibilní a schopní dodat objednávky o velikosti cca 900 
kusů v co nejkratším čase. Nutná je také komunikace v angličtině. 
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BODK20220328017 
Osobní hygiena 
Dánská společnost vyvinula nový materiál, který dokáže nahradit plasty a syntetické příměsi v přípravcích 
osobní hygieny. Pro jeho výrobu a úspěšné uvedení na trh hledá partnery s technickými i chemickými 
znalostmi působící na trhu s osobní hygienou, kteří pomohou s dokončením vývoje. Výhodou jim bude také 
možnost materiál uzpůsobit i pro své vlastní použití. 
 
BODK20220323021 
Spony pro elektrikáře/instalatéry 
Dánská společnost vyvinula patentovaný klip, který usnadňuje elektrikářům a instalatérům frézování drážek. 
Nyní hledá distributora, který bude klip dodávat specializovaným obchodům a společnostem. Měl by být 
znalý v oblasti, aby mohl produkt úspěšně nabízet, být ideálně středně velký či větší, a se zkušenostmi 
s distribucí elektro-instalatérských pomůcek. 
 
BODK20220323014  
Zdravotní a sociální péče 
Dánská firma vyrábí zařízení a pomůcky, které usnadňují život handicapovaným uživatelům a jejich 
pomocníkům. Výrobky splňují nároky na kvalitu a udržitelnost, lze je také snadno adaptovat novým 
technologiím. Pro jejich distribuci hledají partnery, kteří mají zkušenosti s privátním i veřejným sektorem, 
znají daný trh a dokážou dostat produkty k zákazníkům. Postarat by se měli také o jejich servis a podporu. 
 
BODK20220323006  
Vybavení zvířecích stájí 
Firma se zaměřuje na řešení ventilace a ovzduší v moderních stájích. Moderní systémy splňují nároky na 
udržitelnost i online integraci. Pro jejich prodej hledá distributory, kteří znají specifika zemědělského sektoru 
a produkty dostanou k zákazníkům. Postarat by se měli také o jejich servis a podporu. 
 
Dodávky jednorázového zdravotnického materiálu (Poptávka je platná do 21. 10. 2022) 
Švýcarská firma, která se zabývá výrobou a distribucí zdravotnického materiálu na jedno použití, poptává 
kontakty na výrobce jednorázového zdravotnického materiálu v České republice. Jde o společnost, která se 
zabývá výrobou a distribucí zdravotnického materiálu na jedno použití. Rádi by oslovili české podniky 
(producenty takovéhoto zdravotnického materiálu) s tím, že by jejich výrobky po zaslání nabídky od českých 
firem dováželi do Švýcarska. Další podrobnosti na hrdlicka@rhkbrno.cz 
 
Kukuřičný, pšeničný a bramborový škrob a pšeničná mouka typu 405 (Poptávka je platná do 10. 11. 2022) 
Německá společnost hledá dodavatele (výrobce/distributory/dovozce) kukuřičného škrobu, pšeničného 
škrobu, bramborového škrobu a pšeničné mouky typu 405. Jejich celková roční potřeba škrobu (kukuřičný a 
pšeničný) se v současnosti pohybuje mezi 1500 a 2000 tunami a bramborového škrobu - 20 tun ročně. Firma 
má zájem o partnery z Polska, České republiky, Slovenska, ale jsou otevřeni i spolupráci s dodavateli z jiných 
zemí. Další podrobnosti ZDE 
 
Business Intelligence v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce (Nabídka je platná do 31. 12. 2022) 
DevelopmentAid je přední inovativní platforma poskytující svým členům komplexní informační služby pro 
mezinárodní rozvojový sektor. Nabízí propojení možností financování, odborných znalostí a pečlivě 
vybíraných dat a specializuje se na propojování dárců, agentur, poradenských firem, nevládních organizací a 
jednotlivých konzultantů pracujících pro mezinárodní rozvoj. Další podrobnosti ZDE 
 
Výroba pouzder na brýle (Poptávka je platná do 20. 12. 2022) 
Dánský start-up hledá české výrobce pouzder na brýle z kovu, dřeva, recyklovaného plastu či jiného materiálu. 
Firma má zájem o dodávku "skeletu" pouzdra, polstrování dodá sama. Upřednostňuje udržitelné materiály. 
Další podrobnosti ZDE 
 
 
 

mailto:hrdlicka@rhkbrno.cz
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/6925-nem-skrob
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6620-business-intelligence-v-oblasti-mezinarodni-rozvojove-spoluprace
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/6914-pouzdra-bryle
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Inovativní technologie pro přírodní filtraci vody (Nabídka je platná do 4. 12. 2022) 
Dánská firma vyvinula biomimetickou membránu, která obsahuje proteiny aquaporin a filtruje vodu rychleji 
a energeticky účinněji než kdykoli předtím. Jejich výrobek přináší revoluci v úpravě vody - v průmyslu, 
domácnostech, a dokonce i ve vesmíru. Nyní snaží rozšířit svůj trh, a proto hledá partnery v podobě 
integrátorů, OEM a prodejců, kteří vidí vysoký potenciál a přidanou hodnotu, kterou výrobky mohou přinést 
koncovým uživatelům. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídka croissantů (Nabídka je platná do 30. 11. 2022) 
Výhradní distributor croissantů a štrůdlíků vyrobených na Ukrajině pod značkou LIGOS hledá partnery 
(prodejce, maloobchodní společnosti v potravinářském průmyslu, kavárny, sítě čerpacích stanic, 
velkoobchodní distributoři atd) v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Ekologické lisování kovů bez maziv nebo poškození (Nabídka je platná do 9. 11. 2022) 
Švédská firma nabízí novou patentovanou technologii lisování pro náročné tváření/hluboké tažení plechů. Ta 
se točí kolem nového textilního materiálu Tribotextil™, který je velmi tenký, mimořádně pevný a může 
nahradit maziva.  Přebírá tvar nástroje během prvního lisování a poté může být použit pro řadu lisování v 
závislosti na náročnosti. Výhodou je vysoká kvalita, větší šetrnost k životnímu prostředí a nižší náklady na 
nástroj/výrobu. Další podrobnosti ZDE 
 
Švédské lékárny poptávají dodavatele (Poptávka je platná do 14. 10. 2022) 
Síť kamenných i online lékáren ve Švédsku by ráda rozšířila svoje portfolio o doplňky stravy, zdravotnický 
materiál i léky. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky spolupráce z Japonska (Nabídka jsou platné do 15. 10. 2022) 
Naši japonští kolegové informují o aktuálních nabídkách obchodní a technologické spolupráce od tamních 
firem, které hledají zahraniční partnery či nové obchodní zástupce. Zahrnují např. kombinaci výrobních služeb 
pro letecký průmysl, elektroniku, řemesla, lékařské přístroje a průmyslová zařízení. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní příležitosti z Izraele 
Naši partneři z Federation of the Israeli Chambers of Commerce, zastupující síť Enterprise Europe Network 
v Izraeli, představují aktuální nabídky a poptávky izraelských firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci 
a také možnost zveřejnit i Váš kooperační profil. Další podrobnosti ZDE 
 
Databáze moldavských firem 
Obchodní a průmyslová komora Moldavské republiky (CCI RM) si Vám dovoluje představit nový online nástroj 
pro vyhledávání potenciálních partnerů v Moldavsku pro spolupráci a investice. Další podrobnosti ZDE 
 

 

  
AKTUÁLNÍ AKCE 2022 

 
 
EU-Japan Green Transition Matchmaking Platform (přihlášky do 20. prosince 2022) 
Tato platforma sdružuje firmy i výzkumné organizace z Japonska a Evropy s cílem navázat nová obchodní 
partnerství pro ekologičtější ekonomiku, která přispějí k nízkouhlíkové společnosti. Registrovaní účastníci si 
mohou vzájemně prohlížet své profily a vyhledávat potenciální partnery podle klíčových slov a kategorií. Je 
možné si vzájemně posílat zprávy nebo žádat o schůzky, které budou probíhat formou videohovorů. Další 
podrobnosti ZDE 
 
The Supply Chain Resilience platform (přihlášky do 28. února 2023) 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6918-inovativni-technologie-pro-prirodni-filtraci-vody
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6872-sk-croissants
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6861-ekologicke-lisovani-kovu-bez-maziv-nebo-poskozeni
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/6893-svedske-lekarny-rozsiruji-nabidku
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6894-nabidky-spoluprace-z-japonska
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5728-obchodni-prilezitosti-z-izraele
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/6709-databaze-moldavskych-firem
https://eu-japan-green-transition-2022.b2match.io/
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Zaregistrujte zdarma svůj podnik, spojte se s novými partnery a zabezpečte svůj mezinárodní dodavatelský 
řetězec prostřednictvím portálu vytvořeného sítí Enterprise Europe Network ve spolupráci s European Cluster 
Collaboration Platform a za podpory Evropské komise a agentury EISMEA. Další podrobnosti ZDE 
EU-Ukraine Solidarity Lanes Business Matchmaking Platform (přihlášky do 27. května 2023) 
Hledáte způsoby, jak podpořit ukrajinský export? Nabízí vaše firma řešení pro přepravu nebo skladování? 
Zaregistrujte se nyní do portálu pro navazování obchodních kontaktů mezi EU a Ukrajinou! Cílem této 
platformy, kterou spustila Evropská komise a provozuje síť Enterprise Europe Network, je rychle sblížit 
podniky z EU a Ukrajiny, aby mohly okamžitě najít pragmatická řešení pro vývoz zemědělských produktů z 
Ukrajiny. Další podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku 
Využijte nabídku bezplatných webinářů EU-Japan Centre for Industrial Cooperation, prostřednictvím kterých 
získají zájemci říjnu 2022 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v podnicích 
O tomto způsobu řešení sporů na poli duševního vlastnictví, jež díky své rychlosti a relativní finanční 
nenáročnosti může představovat atraktivní řešení právě pro malé a střední podniky i výzkumné organizace, 
promluví vybraní odborníci a registrovaní mediátoři na semináři, který proběhne 24. října 2022 v prostorách 
TC AV ČR v Praze. Další podrobnosti ZDE 
 
EGT 2022 Energy, Environmental technology, Green transformation (přihlášky do 28. října 2022) 
Varšavská univerzita přináší v rámci této virtuální akce 24. - 28. října 2022 inspirativní plenární sekci, 
informační workshopy a B2B jednání na témata spojená s řešením energetické krize, hledání nových přístupů 
i bilaterální schůzky vědecko-výzkumných institucí, průmyslových a obchodních partnerů, evropských a 
národních institucí či nevládních organizací. Další podrobnosti ZDE 
 
Hospodářská mise z Tuniska v Praze a Brně 
Tuniská konfederace občanských podniků CONECT International společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR, 
Velvyslanectvím ČR v Tunisu, Velvyslanectvím Tuniska v Praze a MPO ČR připravují podnikatelskou misi z 
Tuniska do České republiky, která proběhne 1. - 6. listopadu 2022. Další podrobnosti ZDE 
 
Nejen kosti a svaly, ale i psychika ovlivňuje naši práci 
Věděli jste, že k bolesti kostí a svalů přispívá také duševní nepohoda? Jak zvládat přílišnou pracovní zátěž, 
časový tlak, úzkost či depresi, a zbavit se tak i fyzických obtíží, vám poradí odborníci na on-line semináři dne 
3. listopadu 2022, který pro vás připravilo EEN při Centru pro regionální rozvoj a Svaz průmyslu a dopravy 
pod patronací Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU OSHA) ve spolupráci s 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Další podrobnosti ZDE 
 
Rome SPACE Week 2022 - "Beyond the Horizon"(přihlášky do 6. listopadu 2022) 
Tato mezinárodní konference, která se koná 9. - 10. listopadu 2022 v Římě, je věnovaná technologiím přístupu 
do vesmíru a službám, kde můžete získat informace o možnostech financování, dozvědět se více o současném 
stavu a budoucím vývoji v oblasti vesmíru a zúčastnit se B2B akce, na níž se vytvářejí nová partnerství s 
mezinárodními subjekty. Další podrobnosti ZDE 
 
MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022 (přihlášky do 30. listopadu 2022) 
U příležitosti veletrhu MEDICA 14. - 17. listopadu 2022 v Düsseldorfu, celosvětového setkání č. 1 pro 
zdravotnický sektor, pořádá společnost ZENIT GmbH společně s Healthcare Sector Group sítě Enterprise 
Europe Network za podpory RHK Brno mezinárodní kooperační akci s možností předem domluvených jednání 
pro přihlášené účastníky. Cílem je pomoci podnikům, univerzitám a výzkumným institucím při hledání nových 
partnerů pro vývoj produktů, výrobní a licenční dohody, distribuci, spolupráci ve výzkumu, joint ventures, 
financování/investice, veřejné nákupčí nebo jiné typy partnerství. Další podrobnosti ZDE 
 
INTERNATIONAL MACHINERY FORUM 2022 (přihlášky do 17. listopadu 2022) 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6678-the-supply-chain-resilience-platform
https://eu-ua-solidarity-lanes.seu.b2match.io/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4642-o-japonsku
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/mediace-efektivni-nastroj-reseni-pravnich-sporu-v-oblasti-dusevniho-vlastnictvi-v-podnicich/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6839-egt-2022-energy-environmental-technology-green-transformation-virtual-edition
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6915-ekonomicke-prilezitosti-obchodu-a-investic-mezi-tuniskem-a-cr
https://www.crr.cz/seminar-kosti-svaly-psychika-een/
https://space-week-2022.b2match.io/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6828-medica-healthcare-brokerage-event-2022
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Ve dnech 16. - 17. listopadu 2022 pořádá Hospodářská komora Rakouska ve spolupráci se sítí Enterprise 
Europe Network a Advantage Austria konferenci a b2b jednání, která propojí až 1 500 odborníků a společností 
z více než 80 zemí. Celá akce proběhne hybridně. Další podrobnosti ZDE 
 
International Matchmaking Event @ Formnext (přihlášky do 20. listopadu 2022) 
Mezinárodní matchmakingová akce, která proběhne 17. - 21. listopadu 2022 na veletrhu Formnext 
v německém Frankfurtu, je jedinečnou příležitostí k navázání obchodních kontaktů, získání znalostí o trhu a 
objevení nových technologií ve světě aditivní výroby a inteligentních výrobních řešení. Bude zaměřena na 
široké spektrum firem, univerzit a výzkumných pracovníků, kteří mají zájem o nalezení obchodní, 
technologické a výzkumné spolupráce a sdílení nových projektových nápadů. Další podrobnosti ZDE 
 
Konference: „Jednotný patentový systém – změna hry pro inovace v Evropě“ 
Jednotný trh EU se chystá vstoupit do nové éry podpory investic do inovací. Dlouho očekávaný příchod 
Jednotného patentu a Jednotného patentového soudu, který by měl začít fungovat počátkem roku 2023, 
podpoří rozvoj a obchod se zbožím a službami náročnými na duševní vlastnictví, podnítí toky přímých 
zahraničních investic a usnadní rozšiřování evropských inovativních malých a středních podniků. Připojte se 
17. listopadu 2022 na konferenci v Bruselu. Další podrobnosti ZDE 
 
Dual Use Technologies 2022: Cyber Security and Digital Applications in Defence (přihlášky do 14. listopadu 
2022) 
Evropská komise a IDEA (Andaluská agentura pro inovace a rozvoj) sdruží 17. - 18. listopadu 2022 ve španělské 
Malaze širokou škálu účastníků z podniků působících v oblasti obrany a bezpečnosti, vnitrostátních a 
evropských orgánů, znalostních institucí a klastrových organizací. Tato mezinárodní akce je zaměřena na 
kybernetickou bezpečnost a kybernetickou obranu, jakož i na další digitální technologie (robotiku, big data, 
umělou inteligenci, autonomní systémy a senzory), které mají klíčový význam pro obranu. Další podrobnosti 
ZDE 
 
DEICy 2022 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity (přihlášky do 25. listopadu 2022) 
Během pandemie covid-19 se nám před očima začal formovat nový fenomén – digitální ekonomika. Její 
nezbytnou podmínkou jsou zvyšující se a intenzivnější digitalizační procesy, např. také internet věcí (IoT). V 
této nové realitě musíme čelit zvýšeným kybernetickým hrozbám, což vytváří velký tlak na požadavky v 
kybernetické bezpečnosti. Virtuální B2B akce v termínu 21. - 25. listopadu 2022 je zaměřená na digitální 
ekonomiku, internet věcí, kyberbezpečnost (globální výzvy a příležitosti v digitální transformaci). Další 
podrobnosti ZDE 
 
Nanotechnologická mise v Japonsku 2023 (přihlášky do 27. října 2022) 
Tato mise do Japonska se uskuteční v rámci veletrhu nano tech Expo 2023, který se koná od 1. do 3. února 
2023 v Tokiu. Během veletrhu  se zúčastníte B2B jednání a setkáte se s japonskými návštěvníky. Abyste 
maximalizovali své partnerské příležitosti, budete moci vystavovat na stánku EU-Japan Centre. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Vaše Evropa - Poradenství 
Tato služba je součástí souboru nástrojů pro poskytování informací a poradenství občanům a podnikům 
ohledně jejich práv v rámci EU. Výchozím informačním bodem k tématu „vaše práva v EU“ je portál Vaše 
Evropa . Informace o EU jsou tam rozděleny do několika hlavních kategorií, jako je pobyt, studium, 
zaměstnání, nákupy , cestování či podnikání. Portál je hlavním zdrojem informací o těchto otázkách. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Evropský portál investičních projektů – blíže investorům, více příležitostí 
Pracujete na projektu v některé ze zemí EU a chtěli byste oslovit potenciální investory z celého světa? Nebo 
jste investor, který by rád podpořil malé a střední podniky? Hledáte investiční příležitosti v oblastech, jako je 
energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné zdroje energie či širokopásmové připojení k 
internetu? Na portálu najdete široké spektrum perspektivních projektů. Další podrobnosti ZDE 
 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6909-international-machinery-forum-2022-mezinarodni-strojirenske-forum-202
https://formnext-2022.b2match.io/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/unitary-patent-system_cs
https://dualuse2022.b2match.io/
https://deicy2022.b2match.io/
https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-clustersme-mission
https://europa.eu/youreurope/advice/index_cs.htm
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4878-evropsky-portal-investicnich-projektu
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Aktuální informace pro české exportéry k nově zaváděnému označení UKCA od 1. 1. 2023 
Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se od 1. 1. 2023 plánuje postupné zavádění několikrát 
odkládaného označení zboží značkou UKCA namísto dosavadní CE. Další podrobnosti ZDE 
 
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)  
Podniky všech velikostí z řady míst v ČR již do Kanady vyvážejí širokou nabídku zboží a služeb. Tato dohoda 
jejich činnost dále usnadní a zlevní. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní dohoda EU s Japonskem  
Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v prosinci 2018 schválil Evropský parlament. Tím 
byl završen parlamentní ratifikační proces a od 1. února 2019 tak mohou evropské firmy čerpat výhody, které 
Dohoda přináší. Další podrobnosti ZDE 
 
Vietnamský trh se otevírá, českým firmám může dohoda o volném obchodu ušetřit miliony korun 
Čeští podnikatelé mají po nedávné liberalizaci obchodu s Japonskem či Singapurem snazší přístup na další 
asijský trh. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) nabývá platnosti 1. srpna 2020, po osmi 
letech od začátku jednání. Postupně odstraní až 99 procent všech vzájemných cel. Další podrobnosti ZDE 
 
Benefity EVFTA 
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem nabízí nové příležitosti i českým exportérům. Jaké hlavní 
výhody přináší, lze zjistit také díky nástrojům připravených Francouzsko-vietnamskou obchodní a 
průmyslovou komorou. Další podrobnosti ZDE 
 
EU a Mercosur dosáhly dohody o obchodu 
Evropská unie a země Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) na konci června 2019 dosáhly 
politické dohody o ambiciózní, vyvážené a komplexní obchodní dohodě. Podle informací Evropské komise již 
nyní 974 českých firem exportuje do oblasti Mercosuru a 57% z nich se řadí do kategorie MSP. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Preferenční obchodní vztahy EU s třetími zeměmi 
Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími 
zeměmi o takovýchto dohodách jedná. Další podrobnosti ZDE 
 
Aktualizace publikace Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky 
Centrum pro regionální rozvoj ČR aktualizovalo v říjnu 2022 publikaci, která je zaměřena především na 
přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou 
problematikou. Podává základní přehled o tom, jak postupovat ve velice konkrétních případech. Díky velkému 
množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit 
správný postup. Další podrobnosti ZDE 
 
Nová pravidla pro řidiče v mezinárodní silniční dopravě  
Od 2. února 2022 jsou účinná nová pravidla pro řidiče v mezinárodní dopravě, která je do určité míry 
zjednodušují. Jedná se o implementaci směrnice 2020/1057, která stanovuje zvláštní pravidla o vysílání řidičů 
v odvětví silniční dopravy. Další podrobnosti ZDE 
 
Eastern Partnership Trade Helpdesk 
Nový nástroj na podporu obchodu a investic mezi EU a zeměmi Východního partnerství a jeho asistenční 
služby otevírají nové tržní příležitosti pro dovozce a vývozce v EU a zemích Východního partnerství: Arménie, 
Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko. Tato platforma pomůže firmám identifikovat nové 
příležitosti, potenciální partnery a zkontrolovat potřebné požadavky a postupy. Další podrobnosti ZDE 
 
IPR SME HELPDESK 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/o-brexitu/aktualni-informace-pro-ceske-exportery-k-nove-zavadenemu-oznaceni-ukca-od-1--1--2023--269484/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5035-komplexni-hospodarska-a-obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vietnamsky-trh-se-otevira--ceskym-firmam-muze-dohoda-o-volnem-obchodu-usetrit-miliony-korun--255985/
https://www.ccifv.org/en/vietnam/benefit-from-evfta.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_cs.htm
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/aktualizace-publikace-jak-spravne-preshranicne-poskytovat-sluzby-a-vysilat-pracovniky-10/
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/nova-pravidla-pro-ridice-v-mezinarodni-silnicni-doprave-od-2-2-2022
https://eap.tradehelpdesk.org/en
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Využijte bezplatné nástroje pro správu Vašich práv duševního vlastnictví a řízení rizik ve vztahu k Číně, 
Latinské Americe a jihovýchodní Asii, které nabízí praktické, objektivní a faktické informace. Další podrobnosti 
ZDE 
 
 
 
IPR SME Helpdesk Latinská Amerika  
Bezplatná služba, jejímž hlavním zaměřením je zlepšit informovanost, management a ochranu majetku 
duševního vlastnictví malých a středních podniků z EU, které působí, nebo mají v úmyslu vstoupit na trh 
Latinské Ameriky s cílem zlepšit jejich globální konkurenceschopnost. Další podrobnosti ZDE 
 
Africa IP SME Helpdesk 
Také české firmy mohou využít asistenční služby Evropské komise v oblasti duševního vlastnictví pro evropské 
malé a střední podniky, které působí nebo hodlají vstoupit na africký trh a usilují o zlepšení své globální 
konkurenceschopnosti. Další podrobnosti ZDE 
 
India IP SME Helpdesk 
Evropská komise spustila novou iniciativu na podporu malých a středních podniků z EU k ochraně a vymáhání 
jejich práv k duševnímu vlastnictví v Indii nebo souvisejících s Indií, která nabízí i českým firmám řadu 
bezplatných informací a služeb. Patří k nim nejen poradenství ve věcech duševního vlastnictví a souvisejících 
otázkách, ale i školení, další materiály a online zdroje. Další podrobnosti ZDE 
 
Evropská komise podporuje malé a střední podniky v EU, které chtějí obchodovat s Íránem, 
prostřednictvím Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions  
Evropská unie zrušila většinu svých hospodářských a finančních omezujících opatření (sankcí) vůči Íránu od 
zavedení společného komplexního akčního plánu (JCPoA) v roce 2016. Díky tomu jsou v současné době mezi 
Evropskou unií a Íránem povoleny téměř všechny obchodní činnosti, až na několik výjimek. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Jste připraveni na Indii? 
Indie slibuje mnoho příležitostí i pro české malé a střední podniky, které mají inovativní technologie, služby 
a know-how, aby uspokojily rostoucí požadavky indických spotřebitelů a firem. S cílem pomoci podnikatelům, 
kteří uvažují o vstupu na indický trh, plánovat a činit informovaná rozhodnutí, vydal projekt Business Support 
to the EU-India Policy Dialogues řadu diagnostických obchodních nástrojů s názvem “Are you ready for 
India?” Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní využití duševního vlastnictví: Interní vývoj výrobků 
Nová publikace z produkce Evropského helpdesku pro otázky práv z duševního vlastnictví je určena zejména 
malým a středním podnikům, které aktivně přistupují k vlastnímu internímu vývoji a inovování svých výrobků 
nebo služeb. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak nakládat s duševním vlastnictvím na veletrzích 
Mnoho firem, které se zabývají vývojem nových výrobků nebo služeb, často své inovace veřejně předvádí na 
veletrzích nebo na jiných specializovaných výstavách. Mají-li být nové výrobky náležitě ochráněny, je 
naprosto zásadní, aby firma podnikla konkrétní kroky k jejich ochraně, a to pokud možno ještě předtím, než 
je veřejně vystaví. Další podrobnosti ZDE 
 
Materiál o možnostech financování v oblasti ICT a digitalizace 
V rámci služeb pro malé a střední podniky připravilo Oddělení rozvoje podnikání ve spolupráci s dalšími kolegy 
Technologického centra AV ČR materiál o možnostech financování v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a digitalizace. Materiál se zaměřuje na národní, i evropské zdroje. Další podrobnosti ZDE 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6572-africa-ip-sme-helpdesk
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/india-ip-sme-helpdesk_en
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6365-evropska-komise-podporuje-male-a-stredni-podniky-v-eu-ktere-chteji-obchodovat-s-iranem-prostrednictvim-due-diligence-helpdesk-on-eu-sanctions
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6229-jste-pripraveni-na-indii
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/seznamte-se-s-novou-publikaci-o-ochrane-a-vyuziti-dusevniho-vlastnictvi
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/novy-preklak-publikace-jak-nakladat-s-dusevnim-vlastnictvim-na-veletrzich
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/material-o-moznostech-financovani-v-oblasti-ict-a-digitalizace
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA EU) usiluje o to, aby pracoviště v Evropě 
byla bezpečnější, zdravější a produktivnější - ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit 
pracovní podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik. Další podrobnosti ZDE 
 
 
 
 
Možnost bezplatného hodnocení rizik bezpečnosti práce ve firmě 
Hodnocení rizik ve firmách je nezbytným prvním krokem v prevenci pracovních úrazů a zhoršování 
zdravotního stavu zaměstnanců a proto v roce 2009 vyvinula OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci) online interaktivní hodnocení rizik (OiRA), který tento proces usnadňuje. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Změny v ohlašování zaměstnanců vyslaných do ČR 
Již od léta 2019 přechází povinnost ohlásit zaměstnance vyslaného do České republiky na jeho zahraničního 
zaměstnavatele. (Dříve měl tuto povinnost český subjekt, ke kterému byli zaměstnanci vysláni). Ohlášení musí 
být zasláno na místně příslušný úřad práce. Další podrobnosti ZDE 
 
Program EU nabízí v Kanadě šance i pro české čisté technologie 
Projekt Low Carbon Business Action, který podporuje vstup environmentálních technologií malých a 
středních podniků ze zemí EU na kanadský trh, má své další pokračování běžící do září 2023. Jeho cílem je 
oslovit evropské podniky a najít odpovídající technologie, které nabídnou cleantech řešení pro konkrétní 
potřeby vybraných kanadských subjektů. Aktuálně je vypsáno dvacet nových projektových témat. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Portál Access2Markets  
Chcete vyvážet nebo dovážet produkty či služby z/do EU? Potřebujete vědět, jaké daně a cla zaplatit, zjistit 
povinnosti a pravidla, která se mají dodržovat? Evropská komise spustila nový portál, na kterém najdete 
všechny potřebné informace. Další podrobnosti ZDE 
 
Access2Procurement je zde! 
Otázejte se, zda se můžete ucházet o veřejné zakázky mimo EU? Nový nástroj Access2Procurement vám 
pomůže. V první fázi zahrnuje zadávání veřejných zakázek v Kanadě. Další podrobnosti ZDE 
 
Evropská digitální dekáda: Komise určuje směr k dosažení digitálně silné Evropy do roku 2030 
Evropská komise představila 9. března 2021 vizi, cíle a způsoby úspěšného dosažení digitální transformace 
Evropy do roku 2030. Tento krok má rovněž zásadní význam pro dosažení přechodu na klimaticky neutrální, 
oběhové a odolné hospodářství. Ambicí EU je dosáhnout svrchovaného postavení na poli digitalizace v 
otevřeném a propojeném světě. EU rovněž chce provádět digitální politiky, které občanům a podnikům do 
budoucna přinesou prosperitu v rámci udržitelnější digitalizace zaměřené na člověka. Další podrobnosti ZDE 
 
Nová strategie EU: Otevřená, udržitelná a asertivní obchodní politika 
Evropská komise v únoru představila novou obchodní strategii EU. Společná obchodní politika se bude i v 
následujícím pětiletém obdobím vyznačovat otevřeností, větší důraz bude zároveň kladen na asertivitu při 
prosazování unijních zájmů ve světě. Významnou prioritou bude udržitelnost obchodu a hodnotových 
řetězců. Další podrobnosti ZDE 
 
Firmy mohou využít nové vodítko EU k rizikům a eliminaci nucené práce 
Evropská komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost publikovala nové vodítko pro unijní 
firmy s cílem eliminovat nucenou práci v dodavatelských řetězcích. Jedná se o soubor nezávazných 
doporučení, jejichž cílem je sdílet s firmami dobrou praxi a již nyní je připravit na budoucí povinné dodržování 
náležité péče podniků (due diligence), která bude součástí chystané legislativy k udržitelnému řízení podniků. 
Další podrobnosti ZDE 
 

https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/bozp-v-eu/
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/moznost-bezplatneho-hodnoceni-rizik-bezpecnosti-prace-ve-firme
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/zmeny-v-ohlasovani-zamestnancu-vyslanych-do-cr
https://www.export.cz/aktuality/program-eu-nabizi-v-kanade-sance-i-pro-ceske-ciste-technologie/
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6124-portal-access2markets
https://webgate.ec.europa.eu/procurement/#/step1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_983
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/nova-strategie-eu-otevrena--udrzitelna-a-asertivni-obchodni-politika--259727/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/firmy-mohou-vyuzit-nove-voditko-eu-k-rizikum-a-eliminaci-nucene-prace--262509/
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Vývoz z EU se zvýšil díky důslednějšímu provádění a prosazování obchodních dohod a globálních pravidel 
Díky účinnému provádění a prosazování obchodních dohod EU a pravidel mezinárodního obchodu se vývoz z 
EU v roce 2020 zvýšil o 5,4 miliardy eur. Potvrzuje se tak, že úsilí Evropské komise se vyplácí. Hmatatelné 
výsledky sahají od odstranění obchodních překážek přes řešení nekalých obchodních praktik až po přijetí 
opatření v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. V uplynulém roce Komise rovněž vypracovala další právní 
nástroje k posílení schopnosti EU bránit své klíčové zájmy a chránit svou otevřenou strategickou autonomii. 
Další podrobnosti ZDE 
Zveřejnění pracovního programu Horizont Evropa na období 2021-2022 Evropskou komisí 
Pracovní program stanovuje možnosti financování pro toto období a poskytuje přehled výzev k předkládání 
návrhů, které budou otevřeny. Celkový rozpočet pracovního programu Horizont Evropa na období 2021-2022 
se zvýšil na 15,4 miliardy eur - což představuje nárůst o 723 milionů eur. Z tohoto navýšení bude 673 milionů 
eur věnováno na Mise EU a 50 milionů eur na opatření v oblasti klimatu, energetiky a mobility. V důsledku 
navýšení rozpočtu bylo vyhlášeno 19 nových výzev věnovaných zavádění pěti misi EU. Více informací o 
plánovaných misích EU lze přečíst zde. První kolo výzev v rámci misí EU bylo otevřeno 22. prosince 2021 a 
druhé pak 11. ledna 2022. Pracovní program Evropské komise pro mise EU je dostupný ZDE 
 
Komise v rámci Nástroje pro propojení Evropy investuje více než miliardu eur do inovativního a 
bezpečného připojení 
Evropská Komise přijala 16. prosince 2021 první pracovní program pro digitální část Nástroje pro propojení 
Evropy. Vymezuje se v něm oblast působnosti a cíle opatření podporovaných EU, která jsou nezbytná ke 
zlepšení evropských infrastruktur v oblasti digitální konektivity, na období tří let. Tato opatření obdrží 
prostředky přesahující jednu miliardu eur (2021–2023). Další podrobnosti ZDE 
 
Finanční podpora na ochranu duševního vlastnictví 
Po loňském úspěšném pilotním projektu navyšuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví finanční 
příspěvky pro malé a střední podniky na rok 2022. Do kategorie duševního vlastnictví spadají například názvy 
společností, tvary výrobků, software i výrobní procesy a metody. Další podrobnosti ZDE 
 
SaveUAStartup 
Ukrajinský startupový fond vytvořil platformu, která propojuje ukrajinské startupy (zaregistrováno více jak 
250 firem) a zahraniční organizace a firmy za účelem poskytnutí finanční pomoci, odborných služeb nebo 
pomoci s relokováním do nových kanceláří. Jejím cílem je podpořit ukrajinské firmy v jejich další činnosti – 
navzdory okolnostem na Ukrajině. Zástupci sítě Enterprise Europe Network ČR se také připojili k této 
iniciativě. Další podrobnosti ZDE 
 
EU se dohodla s Kanadou na vzájemném uznávání profesní kvalifikace architektů 
Evropská unie a Kanada dokončili vyjednávání vzájemného uznávání profesní kvalifikace architektů v rámci 
dohody o volném obchodu CETA. Jedná se o první dohodu k uznávání profesní kvalifikace, kterou Evropská 
unie, na základě doporučení profesních asociací, dojednala. Další podrobnosti ZDE 
 
Enrich in the USA 
Posláním tohoto projektu je poskytovat služby v oblasti spolupráce, financování a podpory komercializace 
evropským výzkumným pracovníkům/podnikatelům, startupům a malým a středním technologickým 
podnikům a zároveň jim usnadňovat přístup k univerzitním ekosystémům, včetně amerických investorů, aby 
se maximalizovaly jejich šance na úspěch v Severní Americe. Další podrobnosti ZDE 
 
Možnosti kaskádového financování - Funding & Tenders portal 
Evropská komise vytvořila novou stránku na portálu Funding & Tenders, aby našla a shromáždila všechny 
možnosti kaskádového financování ze všech projektů EU. Kaskádové financování, také známé jako finanční 
podpora pro třetí strany (FSTP), je mechanismus Komise pro rozdělování veřejných finančních prostředků s 
cílem pomoci příjemcům, jako jsou začínající podniky, rozvíjející se podniky, malé a střední podniky a/nebo 
společnosti se střední tržní kapitalizací, při přijímání nebo rozvoji digitálních inovací. Všechny kaskádové výzvy 
pak budou dostupné na stránce standardních možností financování, což zajistí mnohem větší viditelnost. 
Další podrobnosti ZDE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_5545
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6830
https://www.rhkbrno.cz/clenove/clenove-pro-cleny/6612-financni-podpora-na-ochranu-dusevniho-vlastnictvi
https://usf.com.ua/saveuastartup/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/obchod-sluzbami/evropska-unie-se-dohodla-s-kanadou-na-vzajemnem-uznavani-profesni-kvalifikace-architektu----266626/
https://www.enrichintheusa.com/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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REPowerEU: Společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii 
Evropská komise v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu navrhla nástin plánu, jehož cílem je učinit Evropu 
nezávislou na ruských fosilních palivech v dostatečném předstihu před rokem 2030, počínaje plynem.Tento 
plán rovněž nastiňuje řadu opatření s cílem reagovat na rostoucí ceny energie v Evropě a doplnit zásoby plynu 
na příští zimu. Evropa se již několik měsíců potýká se zvýšenými cenami energie, avšak nyní je problém 
vyostřován nejistotou ohledně dodávek. REPowerEU bude usilovat o diverzifikaci dodávek plynu, urychlení 
zavádění plynů z obnovitelných zdrojů a nahrazení plynu při vytápění a výrobě elektřiny. To může do konce 
roku snížit poptávku EU po ruském plynu o dvě třetiny. Další podrobnosti ZDE 
 
SOLVIT 
Systém SOLVIT nabízí rychlé a efektivní řešení sporů občanů i podnikatelů s úřady v rámci celé EU a rovněž v 
Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Služba je poskytována bezplatně a nabízí efektivní alternativu ke 
zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Další výhodou této služby je její neformálnost a 
transparentnost, a to vše při zachování naprosté diskrétnosti, pokud jde o citlivé obchodní i osobní údaje. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Vulcanus in Europe - hostování japonského stážisty ve výzkumu a vývoji (přihlášky do 23. září 2022) 
Posilte svůj R&D tým: přijměte do Vaší firmy japonského studenta v oboru strojírenství nebo v jiných 
špičkových technologiích / vědeckých oborech. EU-JAPAN CENTRE for Industrial Cooperation vypisuje 
přihlášky pro průmyslové podniky, výzkumná centra a architektonické praxe na hostování japonských stážistů 
a 6 nebo 7měsíční stáž v EU, a to od konce srpna 2023 do konce března 2024. Další podrobnosti ZDE 
 
Nový Evropský program inovací 
Evropská komise v červenci 2022 přijala nový Evropský program inovací s cílem postavit Evropu do čela nové 
vlny technologických inovací a start-upů. Evropa chce být místem, kde nejlepší talenty spolupracují s 
nejlepšími podniky, kde se daří deep tech inovacím a kde se napříč celým kontinentem vytvářejí přelomová 
inovativní řešení, jež budou inspirací pro celý svět.  Další podrobnosti ZDE 
 
Nařízení zavádějící nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno 
Dne 29. srpna 2022 vstoupilo v platnost Nařízení EP a Rady 2022/1031 zavádějící nástroj pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek (tzv. IPI), jehož cílem je reagovat na restriktivní praktiky třetích zemí na jejich 
trzích s veřejnými zakázkami a snažit se tyto trhy otevírat. Další podrobnosti ZDE 
 
Čerpání z fondů EU startuje: ČR má Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027 
Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro čerpání prostředků z fondů EU v novém období. 
Došlo tak ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála členských zemí, může oficiálně 
zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období 2021-2027, na které je připraveno 550 
miliard korun. Schválení posledního programu se očekává v srpnu. Další podrobnosti ZDE 
 
Vyhlášení nové dotační výzvy „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ (Program B2B) pro 
rok 2023 (přihlášky do 21. listopadu 2022) 
Česká rozvojová agentura vyhlásila výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů pro 
letošní rok. Firmy mohou získat dotaci v režimu de minimis až 50% celkových nákladů (nejvýše však 500 tis. 
Kč) na přípravu studií proveditelnosti a podnikatelských plánů nebo až 40% celkových nákladů (nejvýše však 
2 mil. Kč) na samotnou realizaci projektu. Cílem programu je zapojení soukromého sektoru do naplňování 
cílů zahraniční rozvojové spolupráce ČR, podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích a zároveň plnění 
Cílů udržitelného rozvoje. Další podrobnosti ZDE 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_1511
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-EU/sluzby-pro-podnikatele-na-vnitrnim-trhu-eu/solvit/default.htm
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/6801-vulcanus-in-europe-hostovani-japonskeho-stazisty-ve-vyzkumu-a-vyvoji
https://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/6826-novy-evropsky-program-inovaci
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/narizeni-zavadejici-nastroj-pro-mezinarodni-zadavani-verejnych-zakazek-bylo-zverejneno--268773/
https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod
http://www.czechaid.cz/vyhlaseni-nove-dotacni-vyzvy-programu-rozvojoveho-partnerstvi-pro-soukromy-sektor-program-b2b-pro-rok-2023/
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Udržitelný potravinový systém - vytvoření rámce EU: průzkum pro malé a střední podniky (otevřen do 30. 
října 2022) 
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 pak 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. Další podrobnosti ZDE 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSFSSurvey_SMEs

