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Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám Vám rádi poskytneme: 

e-mail: drholcova@rhkbrno.cz, tel.: 532 194 932, Magda Drholcová. 
 
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na 

základě grantové smlouvy č. 831241 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 

 
BRRO20190607001 
Skleněné obaly 
Rumunský výrobce ručně vyráběné kosmetiky hledá v rámci výrobních smluv dodavatele skleněných 
obalů různých velikostí. Zájem o: sklenice, lahve s pumpičkou, skleněné lahve a příslušenství (např. 
uzávěry lahví) z hnědého skla v následujících velikostech: 20 ml, 30 ml, 50 ml a 120 ml. 
 

BRPL20190610001 
Ventilační/klimatizační systémy 
Polská společnost, specializující se na distribuci ventilačních a klimatizačních systémů, nabízí své služby 
jako distributor a zástupce výrobců a dodavatelů větracích a klimatizačních systémů: větrací jednotky, 
ventilátory, ohřívače, systémy pro odvod kouře a větrání, fan coily a chladiče. Spolupráce je nabízena 
formou distribuce nebo obchodní dohody.  
 
BRFR20190613001 
Skleněné nádoby 
Francouzský distributor skleněných výrobků používaných jako nádoby na tuhé a tekuté potraviny hledá 
nové dodavatele skleněných bílých nádob s víčkem nebo bez uzávěrů a lahví (20 000 kusů ročně).  
 
BRUK20180903001 
Transport 
Britská dopravní a logistická společnost hledá dopravní firmy, které mají volné kapacity pro přepravu 
zboží, s cílem rozvíjet dlouhodobá partnerství. Společnost již poskytuje skladování, vyžaduje se pouze 
doprava. Zboží nemá žádné zvláštní požadavky (přeprava mraženého zboží, přeprava zboží podléhající 
rychlé zkáze a přeprava nebezpečných věcí atd.). Partner by měl mít 1-20 nákladních vozidel.  

mailto:drholcova@rhkbrno.cz


BRNL20190516001 
Textilní výroba 
Holandský textilní designér hledá výrobní partnery pro výrobu oděvních doplňků - pánských motýlků. 
Design může být popsán jako minimalistický se silným osobním charakterem. Práce je charakterizována 
kombinovaným použitím textilních materiálů s technikou skládání. V případě potřeby mohou být 
předepsané materiály, látky a použité materiály dodány se štítkem. Před objednáním musí být vzorky 
předány ke schválení. Vyžadují se krátké dodací lhůty, například doba dodání 500 kusů je přibližně 2 
týdny. Objednávka se bude skládat z řady různých barev. Počáteční výroba bude asi 100 kusů na barvu. 
 

BRNL20190702001 
Koupelové doplňky  
Nizozemská prodejní a marketingová poradenská agentura hledá dodavatele/výrobce koupelových 
doplňků – rozpustné kuličky/míčky do vany, které budou použity jako reklamní dárek. Hledají výrobce 
různých tvarů, barev a vůní, složeny pouze z přírodních surovin. První objednávka bude 5000 kusů. 
Záměrem je koupit 100.000 ks v prvním roce. 
 
BRPL20190510002 
Lepenka 
Společnost z Polska, která vyrábí papírové obaly, hledá výrobce nebo dodavatele papírových 
desek/kartonáží/lepenek  pro skladování dokumentů. Očekávané množství ročně je asi 50 tun. 
 

BRDE20190625001 
Šperky 
Německý designér šperků a doplňků hledá dodavatele materiálu pro výrobu šperků. Zájem o ozdobné 
díly v jemné a udržitelné kvalitě; jemnou kůži ve válcovaném i stužkovém zboží; drahokamy; perly; 
sametové stuhy (vše výše uvedené v různých barvách). Pro výrobu, povrchovou úpravu a prodej jsou 
potřebné následující díly: - spojovací články a náušnicové háčky ze stříbra, zlata a nerezové oceli; 
šperkovnice s logem designéra. Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou výrobu, ale o velmi 
individuální a jedinečný výrobní proces, je zapotřebí dodavatele, který je schopen dodat malá množství 
od 50 kusů / výrobek. 
 

BRGR20190611001 
Měkká ocel 
Řecká společnost hledá výrobce nebo dodavatele konstrukční měkké oceli v dutém průřezu nebo ve 
formě desek ve specifických kvalitách a rozměrech; přednostně tryskány a natřeny základním nátěrem o 
rozměrech: 12000 mm x 2,500 mm a 6000 mm x 2,500 mm s tloušťkou od 2 mm do 80 mm. Pokud jde o 
duté profily tak rozměry 6000mm, 12000mm a 15000mm.  
 
Nová řešení pro léčbu cév (Poptávka je platná do 24.08.2019) 
Katalánská firma vyvíjející moderní medicínská zařízení a terapie pro léčbu poruch kardiovaskulárního 
systému hledá start-upy s novými řešeními léčby cév. Firma hledá spolupráci formou uzavření smlouvy o 
společném vývoji. Tato poptávka je součástí výzvy open innovation challenge. Další podrobnosti ZDE 
 
Lampy a svítidla (Poptávka je platná do 30.09.2019) 
Dánská společnost je celosvětovou značkou dekorativních a architektonických výrobků pro vnitřní a 
venkovní osvětlení, navržených známými dánskými designéry. V současné době optimalizuje svůj 
dodavatelský řetězec a hledá strategického dlouhodobého výrobního partnera v ČR, který by se podílel 
na vývoji, výrobě a montáži LED svítidel navržených dánskou společností, prodávaných po celém světě. 
Další podrobnosti ZDE 
 
 

https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/nabidky-a-poptavky/poptavka-katalansky-msp-hleda-nova-reseni-pro-lecbu-cev
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/5605-dansky-designer-lamp-a-svitidel-hleda-dlouhodobeho-strategickeho-vyvojoveho-vyrobniho-a-montazniho-partnera-v-cr


Léčiva do Afriky (Nabídka je platná do 27.10.2019) 
Tuniská farmaceutická společnost nabízí mimo vlastních produktů také podporu při registraci výrobků, 
vyřízení místního povolení, subdodávkách, distribuci a propagaci léčiv a medicínských produktů v 
Tunisku a v severní Africe. Další podrobnosti ZDE 
 
Dodavatel infračervené optiky (Poptávka je platná do 21.07.2019) 
Turecká společnost se sídlem v İzmiru vyrábí průmyslové laserové systémy. Firma hledá dodavatele, 
kteří by jí poskytovali infračervené zaostřovací optické komponenty. Požadovaným typem spolupráce je 
smlouva o dodávání zboží. Další podrobnosti ZDE 
 
Přesná nerezová ocel z Indonésie (Nabídka je platná do 20.09.2019) 
První a jediný výrobce nerezové oceli pro tenké a přesné materiály z Indonésie hledá partnery pro 
spolupráci v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky ruských firem (Nabídka je platná do 08.10.2019) 
Naši partneři z Ruské agentury na podporu malého a středního podnikání v rámci sítě Enterprise Europe 
Network nabízí k dispozici aktuální profily ruských zájemců, kteří mají zájem o mezinárodní spolupráci. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Záclony a bytový textil (Nabídka je platná do 31.07.2019) 
Polská společnost obchodující se širokým sortimentem záclon, závěsů, ručníků a dalšího bytového textilu 
doplňků hledá spolupráci s velkoobchody a obchody s textilem či bytovými doplňky v ČR. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Vodní melouny a nové brambory (Nabídka je platná do 30.09.2019) 
Velvyslanectví Rumunska v ČR si Vás dovoluje informovat o nabídce rumunského producenta ovoce a 
zeleniny. Další podrobnosti ZDE 
 
Pečlivě vytvořený software (Nabídka je platná do 30.09.2019) 
Velvyslanectví Rumunska v ČR si Vám dovoluje představit aktivity rumunské IT firmy nabízející 
softwarové služby, která hledá partnery pro spolupráci v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Spolupráce při obrábění různých dílů (Nabídka je platná do 30.09.2019) 
Velvyslanectví Rumunska v ČR si Vás dovoluje informovat, že rumunská společnost z Bukurešti bude mít 
k dispozici některé kapacity k pronájmu obrábění různých dílů jako jsou odlitky, výkovky, těžké a střední 
obrábění. Další podrobnosti ZDE 
 

Nabídky a poptávky z Itálie 
Brožura ke stažení zde. 
Pokud budete mít zájem získat kontaktní údaje firmy, zašlete prosím KÓD nabídky/poptávky na email: 
drholcova@rhkbrno.cz. 
 

 

Zveřejněte si i Vy svůj firemní profil v celosvětové databázi zdarma! 
Vyplňte kooperační profil v angličtině a zašlete jej na martinkova@rhkbrno.cz. Pokud Váš profil zaujme 
některou z firem, osloví nejdříve nás, jako vašeho partnera, a my Vám následně předáme její kontaktní 
údaje.  

 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5582-leciva-do-severni-afriky
https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/nabidky-a-poptavky/poptavka-turecky-vyrobce-prumyslovych-systemu-hleda-dodavatele-infracervene-optiky
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5576-presna-nerezva-ocel-z-indonesie
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5572-nabidky-ruskych-firem
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5569-polsky-textil
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5613-vodni-melouny-a-nove-brambory-z-rumunska
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5614-peclive-vytvoreny-software
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5609-spoluprace-pri-obrabeni-ruznych-dilu
https://een.rhkbrno.cz/images/Business_Profiles_Catalogue-_Sicindustria.pdf
mailto:drholcova@rhkbrno.cz
mailto:martinkova@rhkbrno.cz


AKTUÁLNÍ AKCE 2019 
 

Italsko-české podnikatelské fórum (přihlášky do 10. července 2019) 
Dovolujeme si Vás pozvat na akci, kterou organizuje HK ČR společně s Ministerstvem zahraničních věcí 
ČR, Velvyslanectvím Itálie v Praze a italskou podnikatelskou asociací Confindustria dne 17. července 
2019 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze. Další podrobnosti ZDE 

 
Podpora podnikání z evropských a národních zdrojů – jak pomáhá malým a středním firmám? 
(přihlášky do 3. září 2019) 
Zveme Vás v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network 5. září 2019 na seminář, kde se dozvíte více o 
výhledu české ekonomiky na příští rok, zda jsou výhodnější dotace nebo je lepší si vzít na rozvoj Vašeho 
podnikání úvěr či jaké možnosti nabízí Evropská investiční banka a jakou roli v tom hrají české banky. 
Další podrobnosti ZDE 

 
ENERGETIKA PRO FIRMY 21. STOLETÍ (přihlášky do 4. září 2019) 
Na bezplatném semináři, který proběhne 11. září 2019 v Brně se dozvíte aktuální informace z oblasti 
energetických úspor určené pro podnikatelský sektor. Osvěta, propagace a definice konkrétních řešení v 
oblasti energeticky úsporných opatření ve firmách (dostupné technologie, bateriové systémy, zavádění 
energetického managementu, apod.). Seminář poukáže na legislativní aspekty, přinese ukázky dobré 
praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v 
blízké budoucnosti. Další podrobnosti ZDE 

 
Vše okolo větrné energie (přihlášky do 8. září 2019) 
Síť Enterprise Europe Network Šlesvicka-Holštýnska připravila dne 11. září 2019 B2B jednání v rámci 
jednoho z nejvýznamnějších veletrhů zaměřeného na větrnou energii - HUSUM Wind 2019. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Svět kovoobrábění v Hannoveru (přihlášky do 10. září 2019) 
V termínu 16. - 20. září 2019 nabízíme možnost předem připravených schůzek a návštěvu světového 
veletrhu obrábění kovů EMO Hannover 2019. Další podrobnosti ZDE 

 
Seminář „Podpora a budování infrastruktury pro technologie HPC“ 
Přehled, inspiraci, zkušenost, poučení, praktické poznatky o superpočítačích. To vše Vám přinese 
seminář, který proběhne 18. září 2019 na MPO ČR. Je určený pro malé a střední podniky a státní 
zaměstnance k prioritním tématům digitalizace a inovací a jejich vlivům na společnost. Další podrobnosti 
ZDE 
 
MBM FOR ARCH 2019 (přihlášky do 13. září 2019) 
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a ABF, a.s. Vás zvou 
20. září 2019 do Prahy na sedmý ročník dvoustranných mezinárodních obchodních jednání při veletrhu 
FOR ARCH. Další podrobnosti ZDE 

 
DPH v mezinárodním obchodě 
Bezplatný seminář Vás 24. září 2019 v Praze seznámí s problematikou uplatňování DPH při poskytování 
služeb v zahraničí a při mezinárodním obchodu se zbožím. Další podrobnosti ZDE 

 
Mezinárodní fórum mechatroniky (přihlášky do 22. září 2019) 
Zveme vás k účasti na 13. ročníku fóra mechatroniky pod názvem „Budoucnost výroby: digitální – 
propojená – globální“, které se uskuteční 25. a 26. září v německém Chamu. Fórum je koncipováno jako 
evropské tržiště pro technologickou prezentaci a odbornou diskuzi. Zapojují se do něj dobře fungující 
mechatronické klastry z Rakouska, Švýcarska, Jižního Tyrolska, Čech i Bavorska. Další podrobnosti ZDE 

https://www.komora.cz/event/italsko-ceske-podnikatelske-forum-2/
http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/podpora-podnikani-z-evropskych-a-narodnich-zdroju-jak-pomaha-malym-a-strednim-firmam
http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/aktivni-vzdelavani-podnikatelskeho-sektoru-v-oblasti-energetickych-uspor
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vse-okolo-vetrne-energie-husum-wind-match-2019
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5418-svet-kovoobrabeni-v-hannoveru-2
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/seminar-podpora-a-budovani-infrastrktury-pro-technologie-hpc
http://forarch2019.talkb2b.net/
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/kalendar-akci?id=4859
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/mezinarodni-forum-mechatroniky


 
Podnikatelská mise do Charkova (přihlášky do 20. srpna 2019) 
Ve spolupráci se statutárním městem Brnem Vám nabízíme poslední týden v září 2019 účast na 
obchodní misi do ukrajinského Charkova. Další podrobnosti ZDE 

 
Hornorakouské fórum budoucnosti 2019 (přihlášky do 26. září 2019) 
Tato akce se koná od 30. září do 2. října 2019 v prostorech Palais Kaufmännischer Verein Linz. 
Hotspotem fóra jsou tři večerní akce a dva dny plné přednášek, a to nejen pro hornorakouskou, ale i pro 
mezinárodní vědeckou a výzkumnou sféru. Na přednáškách, které se budou konat formou paralelních 
zasedání, získají účastníci exkluzivně náhled do nejnovějšího vývoje v oblastech inovace jako je mobilita, 
digitální obchodní modely a cyklické hospodářství. Další podrobnosti ZDE 
 
MEZINÁRODNÍ TENDRY (přihlášky do 23. září 2019) 
Toužíte po známém, velkém a bezproblémově platícím zahraničním zákazníkovi? Chcete výrazně zvýšit 
export, ale nevíte přesně, jak na to? Uvažovali jste už někdy o účasti v mezinárodních tendrech? Je-li 
Vaše odpověď alespoň na jednu otázku „ano“, pak byste měli navštívit bezplatný seminář, který 
proběhne 1. října 2019 na RHK Brno. Další podrobnosti ZDE 

 
Kontakt-Kontrakt 2019 (přihlášky do 30. září 2019) 
Regionální hospodářská komora Brno v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network pro Vás i letos 
připravila další pokračování úspěšného mezinárodního projektu s možností předem připravených B2B 
schůzek s firmami z celého světa. Rádi Vás přivítáme v naší jednací expozici během MSV v Brně ve dnech 
7. - 9. října 2019. Další podrobnosti ZDE 

 
Seminář „Design thinking v digitální ekonomice“ 
Přehled, inspiraci, zkušenost, poučení, praktické poznatky o směřování výzkumných aktivit ke zvýšení 
konkurenceschopnosti. To vše Vám přinese seminář, konaný 16. října 2019 na MPO ČR. Je určený pro 
státní zaměstnance, malé a střední podniky a novináře k prioritním tématům digitalizace a inovací a 
jejich vlivům na společnost. Další podrobnosti ZDE 

 
DroneTech World Meeting 2019 (přihlášky do 18. října 2019) 
Připojte se ve dnech 18. - 19. října 2019 v aréně Toruń (Polsko) k mezinárodní skupině investorů, 
podnikatelů, vědců a nadšenců všeho, co se týká nejnovější bezpilotní technologie. Během této akce 
mají návštěvníci i vystavovatelé možnost zúčastnit se také B2B setkání. Další podrobnosti ZDE 
 
 
Největší setkání automotive dodavatelů v Česku a na Slovensku (přihlášky do 6. listopadu 2019) 
Dovolujeme si Vás pozvat 12. - 13. listopadu 2019 do Olomouce na třetí ročník akce CEE Automotive 
Supply Chain 2019. Mezinárodní fórum, které tvoří konference, výstava, B2B jednání a networking 
navštívilo loni 400 delegátů ze 14 různých zemí. Další podrobnosti ZDE 
 
Seminář „Inovační leadership v digitální ekonomice“ 
Přehled, inspiraci, zkušenost, poučení, praktické poznatky o nových trendech v oblasti inovací. To vše 
Vám přinese seminář, který proběhne 20. listopadu 2019 na MPO ČR. Je určený pro malé a střední 
podniky a státní zaměstnance k prioritním tématům digitalizace a inovací a jejich vlivům na společnost. 
Další podrobnosti ZDE 

 
Green Energy Technologies | Korea (přihlášky do 18. října 2019) 
Od 3. do 7. února 2020 proběhne v rámci programu EU Gateway | Business Avenues v korejském Soulu 
návštěva čtvrté evropské obchodní mise, zaměřená na zelené technologie. Další podrobnosti ZDE 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5611-charkov-podzim
https://www.biz-up.at/standort-oberoesterreich/theupperaustriaeffect/hotspot-fuer-die-wirtschafts-und-forschungslandschaft/
http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/mezinarodni
https://cc-msv2019.b2match.io/page-3961
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/seminar-design-thinking-v-digitalni-ekonomice
https://dronetech-2019.b2match.io/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5617-nejvetsi-setkani-automotive-dodavatelu-v-cesku-a-na-slovensku
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/seminar-inovacni-leadership-v-digitalni-ekonomice
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/green-energy-technologies-korea-2?utm_source=een&amp;utm_medium=press&amp;utm_campaign=GETKR2020


Healthcare & Medical Technologies | Japonsko (přihlášky do 22. listopadu 2019) 
Ve dnech 15. - 18. března 2020 se bude předem vybraných až 40 nejinovativnějších evropských 
společností specializovaných na zdravotnictví a zdravotnické technologie účastnit obchodní mise do 
Japonska, kde představí své nejnovější inovace na veletrhu Medtec Japan 2020, který se koná v Tokiu. 
Další podrobnosti ZDE 

 
IPR SME HELPDESK 
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 
 
Průvodce podnikáním v Evropě 
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. 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 
 
Databáze přístupu na trhy třetích zemí 
Market Access DataBase představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál 
monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on-line zdroj, který evropským 
exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy. 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 vstoupila v platnost 
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 
EU podepsala obchodní a investiční dohody s Vietnamem 
Komisařka Cecílie Malmströmová a rumunský ministr obchodu Oprea jako zástupce předsednictví 30. 
června 2019 v Hanoji stvrdili svým podpisem dojednané obchodní a investiční dohody s Vietnamem. 
Firmy tak již brzy budou moci čerpat výhody těchto dohod. 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. Nový obchodní rámec – součást 
širší dohody o přidružení mezi oběma regiony – posílí strategické politické a hospodářské partnerství a 
vytvoří na obou stranách významné příležitosti pro udržitelný růst a současně bude respektováno životní 
prostředí a budou zachovány zájmy spotřebitelů a citlivých hospodářských odvětví v EU. Další 
podrobnosti ZDE 
 
 
 

https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/healthcare-medical-technologies-japan-1?utm_source=een&amp;amp;utm_medium=press&amp;amp;utm_campaign=HMTJP2020
http://www2016.rhkbrno.cz/sluzby/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4662-prakticky-online-pruvodce-podnikanim-v-eu
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4878-evropsky-portal-investicnich-projektu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4978-databaze-pristupu-na-trhy-tretich-zemi-2
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/eu-podepsala-obchodni-a-investicni-dohody-s-vietnamem--247263/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_cs.htm


Úspěšně inovovat na rozvíjejících se trzích  
CUBE IN je bezplatná platforma pro evropské malé a střední podniky, které mají zájem o inovace a 
informace o mezikulturních rozdílech v rozvíjejících se ekonomikách. Další podrobnosti ZDE 
 
Jak importovat do Evropy?  
Bezplatný online průvodce „TRADE HELPDESK“, který nabízí Evropská komise, Vám pomůže zabezpečit 
mezinárodní dodavatelské řetězce tak, aby vaše koncové produkty byly konkurenceschopnější na 
globálních trzích. Další podrobnosti ZDE 
 
Praktické informace ohledně brexitu 
Evropská komise spustila webovou stránku věnovanou dopadům brexitu, na kterou bude postupně 
umisťovat důležité dokumenty týkající se budoucího fungování vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. 
Další podrobnosti ZDE  
 
Pomoc při vstupu na trhy ve Středozemí 
Mechanismus na usnadňování euro-středomořského obchodu a investic (EuroMed Trade 
Helpdesk/EuroMed Trade and Investment Mechanism – TIFM) byl předběžně spuštěn dne 30. června 
2017. 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 brožury „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ 
Publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně 
právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. V nové aktualizované verzi z dubna 
2019 ji najdete ZDE 
 
Export do Izraele 
v návaznosti na naši spolupráci se zástupci Federace izraelských obchodních komor nabízíme možnost 
předání Vašich obchodních nabídek izraelským importérům. 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 
 
Zajímá Vás Asie?  
Hledáte způsob, jak rozšířit své podnikání směrem na východ? Program EU Gateway | Business Avenue 
cílí v roce 2019 na různé obory i země v tomto teritoriu. 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 

 
Program NGI Explorers (přihlášky do 31. července 2019) 
Tento dotovaný program nabízí evropským špičkovým výzkumníkům a inovátorům v oblasti rozvíjejících 
se internetových technologiích 3-6 měsíční stáž v USA. Další podrobnosti ZDE 
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