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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. 
 

 
BRUK20190712001 
Dřevěný nábytek 
Britský distributor produktů ze dřeva hledá výrobce / dodavatele dřevěného zahradního nábytku 
(zahradní nábytek, palubky, přístřešky, oplocení, oblouky atd.)  
 
BRPL20190808002 
Ekologické obilí 
Polská společnost se specializuje na výrobu a distribuci ekologického zrna má zájem o spolupráci s 
dodavateli ekologického obilí - výrobci / zemědělci surového zrna a luštěnin. Společnost se zajímá 
zejména o následující produkty: sladká lupina, fazole koňské/koňské boby, hrášek žlutý, oves, pšenice, 
špaldová pšenice, ječmen a žito. 
 
BRFR20190718001 
Dřevo 
Francouzská společnost, která se specializuje na navrhování a výrobu interiérových dřevařských výrobků 
na zakázku, hledá nové dodavatele bukového a borového dřeva. Požadavky: profily z bukového dřeva s 
vrstveným prstovým kloubem = 800 m3/rok a profily z laminovaného borovicového kloubu = 450 
m3/rok. 
 
BRPL20190808003 
Víno 
Polský dovozce vína a potravin hledá dodavatele vysoce jakostního vína baleného v sáčku a v krabici.  
Spolupráce by měla být založena na distribučních službách nebo dohodě s dodavateli. 
 

mailto:drholcova@rhkbrno.cz


BRRO20190726001 
Čisticí prostředky 
Rumunská profesionální společnost specializující se na čištění a dezinfekci interiérů hledá inovativní 
produkty pro čištění automobilů šetrných k životnímu prostředí na základě dohody o výrobě.  
 
BRSI20190724001 
Brzdové díly 
Slovinská společnost vyvinula komplexního pomocníka pro stoupání na svazích a na schodech tzv. aktivní 
brzdu pro invalidní vozíky, která výrazně usnadňuje každodenní činnosti pro osoby se zdravotním 
postižením, včetně například samostatně stojícího stoupání po schodech. Společnost hledá 
kvalifikovaného výrobce brzdových dílů. Většina částí je vyrobena z hliníku nebo inoxu. Každá brzda se 
skládá z více než 100 kusů a bude vyrobena dle technického popisu. Společnost nejprve potřebuje pouze 
výrobce dílů. Celá brzda se bude montovat ve Slovinsku. 
 
BRFR20190722001 
Ochranné masky 
Francouzská společnost navrhuje, normalizuje a distribuuje kompletní sortiment osobních ochranných 
prostředků pro pracovníky pracující v nebezpečném pracovním prostředí. Hledaným partnerem je 
dodavatel (výrobce, distributor) ochranných dýchacích masek s technickými specifikacemi pro různé 
průmyslové obory (zdravotnictví, potravinářství, těžký průmysl ...).  
 
BRSE20190527001 
Tablety 
Švédská společnost hledá smluvního výrobce šumivých tablet - produkty kosmetiky nebo čisticích 
prostředků pro domácnost.  
 
BRUK20190801001 
Zdravotní prostředky 
Britský vývojář protetických zařízení snižujících tlak hledá specializovaného výrobního partnera pro vývoj 
nového sortimentu pomocí procesu vstřikování. Zájem o vývoj zdravotnických prostředků pro snížení 
tlaku a zlepšení zotavení u pacientů s ulcerativními stavy nohou. 
 
BRRO20190704001 
Obalové sítě 
Rumunský firma hledá výrobce zemědělských balicích sítí a příslušenství, kteří mají zájem o spolupráci 
na základě dohod o distribučních službách. Hledaný partner - výrobce zemědělských obalových sítí a 
souvisejícího příslušenství, který je schopen poskytovat kvalitní výrobky, a to následovně:- síťový obal na 
balení balíků sena, slámy a siláže;- ochrana plodin a ochrana proti ptákům (používá se k ochraně plodin a 
ovoce před poškozením ptáky);- podpůrné sítě na pěstování rostlin a zeleniny (používané k podpoře 
šplhání vinné révy a vertikálního pěstování rostlin);- síťové pole a síťovina ze sítě (používané k produkci 
válcovaného trávníku a trávníku) atd. 
 
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 
 
Nábytkářská firma hledá dodavatele surovin a dílů (Poptávka je platná do 04.09.2019) 
Společnost z Bosny a Hercegoviny, která vyrábí čalouněný nábytek do domácností (sofa, postele), hledá 
dodavatele různých surovin a dílů (např. kovové rámy lůžek a další kovové mechanismy, kovové pružiny, 
dřevo, pěnový materiál atd.). Další podrobnosti ZDE 

https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/nabidky-a-poptavky/poptavka-katalansky-msp-hleda-nova-reseni-pro-lecbu-cev
https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/nabidky-a-poptavky/poptavka-nabytkarska-firma-hleda-dodavatele-surovin-a-dilu


 
Ochranné dýchací masky (Poptávka je platná do 29.09.2019) 
Francouzská společnost, která navrhuje, normuje a distribuuje kompletní sortiment osobních 
ochranných prostředků pro pracovníky pracující v nebezpečném pracovním prostředí hledá dodavatele 
(výrobce, distributor) ochranných dýchacích masek s technickými specifiky. Poptávanou formou 
spolupráce je smlouva o distribučních službách. 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 
 
Dřevěné zahradní výrobky (Poptávka je platná do 30.09.2019) 
Britský distributor dřevěných produktů do zahrady chce rozšířit svůj mezinárodní dodavatelský řetězec 
se smlouvou s českým dodavatelem nebo dohodou s výrobci dřevěných zahradních produktů včetně 
zahradního nábytku, palubek, přístřešků, oplocení, oblouků atd. Další podrobnosti k dispozici na 
vyžádání na hrdlicka@rhkbrno.cz 
 
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 
 
Produkty pro průmyslovou automatizaci (Nabídka je platná do 08.10.2019) 
Společnost z Tchaj-wanu se 40-ti letou historií, která má 55 výrobních a 250 center po celém světě, 
hledá v ČR místní výhradní distributory, OEM zákazníky - OEM pro evropské společnosti s cílem snížit 
výrobní náklady a konečné uživatele - asistence při vývoji a výrobě speciálních specifikací. Další 
podrobnosti ZDE 
 
 

 

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. 
 

 
 

AKTUÁLNÍ AKCE 2019 
 

 
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 

https://www.enterprise-europe-network.cz/podpora-inovaci-temata/nabidky-a-poptavky/poptavka-francouzska-firma-shani-dodavatele-ochrannych-dychacich-masek
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
mailto:hrdlicka@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5572-nabidky-ruskych-firem
https://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5648-produkty-pro-prumyslovou-automatizaci
mailto:martinkova@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/podpora-podnikani-z-evropskych-a-narodnich-zdroju-jak-pomaha-malym-a-strednim-firmam


 
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 

 
Krajská exportní konference (přihlášky do 16. září 2019) 
V letošním roce se opět uskuteční série Krajských exportních konferencí, během kterých Hospodářská 
komora ČR spolu s Ministerstvem zahraničních věcí a partnery navštíví 19. září 2019 také Brno. Lákadlem 
letošního ročníku je vedle modelu konference ve formě panelové diskuze také představení tzv. Krajských 
exportních specialistů. 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 
 
Podnikatelská mise do Charkova (přihlášky do 23. 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 

 
 

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://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/krajska-exportni-konference
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
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5611-charkov-podzim


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 
 
Marketplace Austria nabídne B2B setkání s rakouskými producenty potravin a nápojů (přihlášky do 
31. srpna 2019) 
Rakouská hospodářská komora organizuje 1. října 2019 mezinárodní fórum pro nákupčí, 
maloobchodníky i velkoobchody, na němž se prezentují rakouští producenti a dodavatelé potravin a 
nápojů. 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 
 
Ukrajinské firmy z Dněpropetrovské oblasti v Brně (přihlášky do 20. září 2019) 
Nabízíme Vám možnost setkat se zástupci delegace ukrajinských firem, které přijedou 9. října 2019 
navštívit MSV a hledají české partnery pro spolupráci. Další podrobnosti ZDE 
 
V Brně se uskuteční česko-rakouský Industry Space Day (přihlášky do 9. října 2019) 
Česko-rakouský Industry Space Day 10. října 2019 v Brně je určen společnostem působícím ve 
středoevropském kosmickém průmyslu, vědeckým ústavům a stejně tak firmám a organizacím, které 
vyvíjejí a vyrábějí materiály, komponenty nebo softwarová řešení s využitím v této oblasti. 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 
 
Life Science Partnering v Innsbrucku propojí vědce s firmami 
Mezinárodní sympozium 28. října 2019 navazuje na předchozí úspěšný ročník, který navštívilo více než 
70 účastníků z Německa, Itálie, ČR a Rakouska. Cílem akce je propojit akademickou sférou s průmyslem a 
podpořit vzájemnou spolupráci v oblasti Life Sciences. Další podrobnosti ZDE 
 

https://www.biz-up.at/standort-oberoesterreich/theupperaustriaeffect/hotspot-fuer-die-wirtschafts-und-forschungslandschaft/
https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/veletrhy_a_b2b_akce_v_rakousku/marketplace_austria_nabidne_b2b_setkani.html
https://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/mezinarodni
https://cc-msv2019.b2match.io/page-3961
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5631-ukrajinske-firmy-z-dnepropetrovske-oblasti-v-brne
https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/veletrhy_a_b2b_akce_v_rakousku/v_brne_se_uskutecni_cesko_rakousky.html
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/seminar-design-thinking-v-digitalni-ekonomice
https://dronetech-2019.b2match.io/
https://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/veletrhy_a_b2b_akce_v_rakousku/life_science_partnering_v_innsbrucku.html


JIC 120“ ve Vídni: Umělá inteligence ve výrobě (přihlášky do 3. listopadu 2019) 
5. listopadu 2019 se ve Vídni koná mezinárodní networkingová akce AI in Manufacturing určená pro 
vývojáře umělé inteligence a výrobní společnosti, které usilují o inovace v oblasti produktů, služeb a 
procesů. 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 
 
Kooperační burza při veletrhu MEDICA 2019 (přihlášky do 14. listopadu 2019) 
V termínu 18. - 20. listopadu 2019 nabízíme možnost předem připravených schůzek a návštěvu 
mezinárodního veletrhu MEDICA 2019 v Düsseldorfu, který pokrývá širokou škálu výrobků v oblasti 
zdravotnictví. 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 
 
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 
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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. 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 
 
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 
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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 července 
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 
 
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 
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 
 
OiRA - online nástroj pro posuzování rizik  
Bezpečnostní a zdravotní rizika na pracovišti existují - snadná a bezplatná řešení k jejich hodnocení a 
prevenci také! Využijte bezplatná odvětvová řešení, která zaměstnavatele provedou povinným 
hodnocením rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Další podrobnosti ZDE 
 
Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou 
Expozice nebezpečným látkám je na evropských pracovištích častější, než si řada lidí dokáže představit. 
Nebezpečné látky na pracovišti mohou způsobovat celou řadu zdravotních problémů a onemocnění i 
bezpečnostní rizika. Cílem kampaně pro období 2018–2019  je zvýšit povědomí o rizicích, která 
představují nebezpečné látky na pracovišti, a prosazovat kulturu prevence rizik. Další podrobnosti ZDE 
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Společná výzva v rámci Globalstars initiative v EUREKA (termín pro příjem žádostí 26. září 2019) 
V rámci iniciativy Globalstars v EUREKA běží společná výzva Singapuru a sedmi členských zemí EUREKA 
(Velké Británie, Nizozemí, Dánska, Belgie, Španělska, České republiky a Turecka) na předkládání 
mezinárodních projektů ve výzkumu a vývoji inovativních produktů a aplikací se silným tržním 
potenciálem. Další podrobnosti ZDE 
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