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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.
Zájemci o zveřejnění firemního profilu v celosvětové databázi „POD“ zdarma, pište na:

martinkova@rhkbrno.cz
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové
smlouvy č. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

BRBE20210408001
Kovové krabičky
Belgický start-up, specializující se na vývoj vzdělávacích metod a metod hravého učení pro děti, hledá
partnery schopné poskytnout vhodné a bezpečné personalizované magnetické barevné kovové krabičky
pro děti (podobné kovovým barevným tužkovým krabičkám), aby dokončili a uvedli na trh svůj hotový
výrobek. Spolupráce by probíhala na základě dlouhodobé dohody o výrobě nebo dohody o dodávkách.
Belgická společnost je schopna poskytnout kvantitativní údaje a ilustrace týkající se požadovaných polí.
BRRO20210405001
Polystyren
Rumunský výrobce sedacích vaků má zájem o mezinárodní spolupráci s dodavateli kuliček/perliček z
expandovaného polystyrenu EPS 50 pro svou linku na výrobu sedacích pytlů. Mají zájem o spolupráci s
mezinárodními partnery na základě dohod o distribučních službách.
BRFR20210218001
Dřevěné desky
Francouzská firma, která navrhuje a vyrábí školní stoly, hledá výrobce stolních desek ze dřeva se střední
hustotou (MDF) se zaoblenými rohy a hranami a tvary odpovídající technickým specifikacím. Hledaný
partner by měl být také schopen vyrobit desky stolu s jednotným vzhledem dřeva, béžovým nebo šedým
povrchem od shora až po zaoblené rohy a hrany desky. Tyto dřevěné části jsou poté určeny k montáži na
kovové základny ve Francii, než budou odeslány koncovým zákazníkům.

een.ec.europa.eu

BRTR20210317001
Polypropylen
Turecký výrobce kobercových přízí hledá mezinárodní dodavatele a výrobce polypropylenu H2245,
polypropylenu H25FBF, polypropylenového homopolymeru S2025 na základě dodavatelské smlouvy
nebo dohody o výrobě.
BRNL20210319001
Tkaniny
Nizozemský designér a dodavatel vysoce kvalitních dětských postelí hledá výrobce tkanin/textilií pro
ložní prádlo pro mateřské školky.
BRDE20210315001
Závaží
Malý německý start-up hledá výrobce/dodavatele závaží vyrobených z wolframu/wolframu, niklu a
železa (W90NiFe) pro dlouhodobou spolupráci pro nově vyvinutý a inovativní sportovní produkt. Prvotní
zájem o 16 vzorků wolframových desek o hmotnosti 0,03 g pro dokončení závěrečné fáze prototypování.
BRAM20210325001
Koření
Arménský výrobce širokého sortimentu koření a pochutin hledá dohodu s dodavatelem. Společnost
plánuje rozšířit své prodejní trhy a najít partnery v zahraničí a hledá dodavatele surovin pro všechny
druhy koření, pochutin a sušené zeleniny, kteří jsou připraveni dlouhodobě dodávat uvedené výrobky
arménské společnosti.
BRFR20210324001
Dětské hračky
Francouzský velkoobchod hraček hledá výrobce nebo dodavatele hraček – zejména výrobce dětských
větrníků. Firma dodá technické požadavky týkající se barev, materiálů a rozměrů.
BRFI20210323001
Sportovní podložky
Finský nově založený start-up pro sportovní zboží hledá evropského výrobce školících/tréninkových
sportovních podložek se zkušenostmi se spotřebním zbožím a recyklovatelnými materiály. Materiálem
může být korek, dřevěné vlákno, plast. Rozměry produktu jsou: délka 2500 mm, šířka 600 mm.
Technické podklady na vyžádání.
BRUK20210324001
Obaly
Britský dodavatel biologicky rozložitelných a plně kompostovatelných obalových produktů hledá
partnery, kteří jsou schopni vyrábět vzduchové polštáře a vzduchové přikrývky, smršťovací fólie a
přepravní tašky z kompostovatelných materiálů v rámci dohody o výrobě. Britská společnost očekává, že
partnerství budou dlouhodobými dohodami v rámci dohody o výrobě.
BRPL20210315001
Polymer
Polský výrobce dekorativních karet a plakátů hledá biologicky rozložitelné polymery jako suroviny pro
výrobu dekorativních obalů. Polská společnost má zájem o spolupráci v rámci dodavatelské smlouvy.

BRFR20210407001
Průmyslová výroba
Francouzská společnost hledá subdodavatelského partnera pro výrobu průmyslových článků pece pro
potravinářský průmysl od dodávky prvků až po montáž, balení a nakládku. Ročně by se vyrobilo téměř 10
pecí (25 buněk). Budoucí partner by měl mít technické schopnosti v oblasti mechanizovaného svařování,
řezání, tváření plechů, ohýbání, obrábění (malé a střední díly) a montáž. Rozsah výroby: dodávka všech
komponent, dílů a materiálů; produkce prvků a podmnožin; montáž rámu + kinematický systém; testy a
kontroly; balení a nakládka.
BOPL20210305001(Nabídka je platná do 19.07.2021)
Inovativní pružinový klín
Polský výrobce nového řešení montáže parapetů hledá v ČR partnery mezi distributory stavebních
materiálů, distributory oken a parapetů, stavební velkoobchody, montážní společnosti za účelem
podepsání distribuční smlouvy. Další podrobnosti ZDE
BOIT20200221001 (Nabídka je platná do 12.07.2021)
HR inovativně; Employer Branding
Italská společnost se specializuje na návrh a vývoj nástrojů manažerských simulací používaných pro
nábor, školení a branding zaměstnavatelů. Jde o ideální „laboratoř“, kde jsou nápady a projekty
využívány k upřednostňování kreativity a experimentování na propojených systémech souvisejících s
technologickými, lidskými a manažerskými inovacemi. Českým zájemcům simulační nástroje pro
hodnocení, školení, branding zaměstnavatele apod. Další podrobnosti ZDE
BOSI20210106001 (Nabídka je platná do 28.4.2021)
Patentované akustické zařízení pro akordeony
Slovinský podnik hledá obchodní partnery v ČR, kteří se zabývají se výrobou, servisem a distribucí
hudebních nástrojů (akordeony) za účelem komercializace svých produktů v hudebním sektoru. Další
podrobnosti ZDE
Dodávejte do Arménie (Poptávka je platná do 30.06.2021)
Naši kolegové zastupující síť Enterprise Europe Network v Arménii mají mnoho klientů, kteří projevili
zájem o obchodní spolupráci s českými firmami. Níže naleznete kódy zboží a názvy produktů, které se
týkají poptávaných kategorií a možnosti jejich dovozu do Arménie. Další podrobnosti ZDE
Kmeny a stavební dříví z borovice (Poptávka je platná do 15.06.2021)
Čínská firma má zájem nakoupit klády/kmeny a stavební dříví/řezivo z borovice a hledá nové dodavatele
také v ČR. 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/poptávky izraelských firem, které mají zájem o
mezinárodní spolupráci a také možnost zveřejnit i Váš kooperační profil. Další podrobnosti ZDE
Obchodní příležitosti s Kosovem (Nabídka je platná do 25.04.2021)
V rámci spolupráce se zahraničními partnery sítě Enterprise Europe Network na podporu podnikání si
Vás dovolujeme informovat o aktuálních nabídkách kosovských společností, které hledají partnery ke
spolupráci také v ČR. Další podrobnosti ZDE
Udržitelné tašky (Poptávka je platná do 08.05.2021)
Dánská společnost zaměřená na design a branding hledá v ČR dodavatele jednoduchých tašek
z udržitelných materiálů v různých velikostech. Další podrobnosti ZDE

AKTUÁLNÍ AKCE 2021
Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy (přihlášky
do 30. června 2021)
Mezinárodní přeshraniční kontakty jsou důležitější než kdykoli předtím. Proto jsme se rozhodli
nabídnout Vám příležitost najít obchodní a výzkumné partnery v oblasti vody a její úpravy, odpadních
vod a odpadového hospodářství, energetické účinnosti, recyklace, cirkulární ekonomiky a souvisejících
branží a realizovat bilaterální schůzky ve virtuální formě prostřednictvím dlouhodobé kooperační
platformy připravené našimi německými kolegy v rámci sítě Enterprise Europe Network. Tímto
způsobem můžete využít prostor setkat se on-line s dalšími registrovanými účastníky z celého světa
(firmy, univerzity / R&D instituce, klastry apod.). Další podrobnosti ZDE
Maďarská kooperační platforma – online (přihlášky do 31. srpna 2021)
Maďarští partneři sítě Enterprise Europe Network připravili online kooperační burzu, která si klade za cíl
propojit všechny účastníky (podnikatele, klastry, univerzity atd.) zajímající se o navázání obchodních
vztahů s Maďarskem a vyhledání alternativních způsobů (znovu)založení dodavatelských řetězců či
posílení obchodních vztahů. Další podrobnosti ZDE
O Japonsku
Využijte nabídku bezplatných webinářů, prostřednictvím kterých získají zájemci v dubnu a květnu 2021
praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE
Čínský trh s vínem - Co by malé a střední podniky neměly ignorovat!
Vzhledem k tomu, že se přibližně 40% vína se do Číny dováží, nabízí se i českým vinařstvím a
distributorům vína obrovská příležitost pro expanzi na tamní prodej. EU SME Centre, EUROCHAMBRES a
Obchodní a průmyslová komora v Plovdivu Vás v této souvislosti zvou 22. dubna 2021 na online
workshop o čínském trhu s vínem, který Vám pomůže při zpracování komplexního plánu zahájení
exportu vína do Číny. Další podrobnosti ZDE
Moderní trendy financování technologických firem
Hledáte vhodné zdroje pro financování inovací a rozvoje firem? Chcete vstoupit na zahraniční trhy?
Potřebujete finančně podpořit zpracování studie proveditelnosti vaší strategie vstupu na nové trhy nebo
business plánu? Technologické centrum AV ČR pro Vás 22. dubna 2021 připravilo online webinář, kde
představí aktuální výzvy vybraných grantů a finančních nástrojů z národních zdrojů a fondů EU. Další
podrobnosti ZDE
Fashion Match Supply 2021 (přihlášky do 23. dubna 2021)
Virtuální B2B akce organizovaná v termínu 26. - 30. dubna 2021 našimi německými kolegy v rámci sítě
Enterprise Europe Network, bude věnovaná dodavatelským řetězcům v módním průmyslu, logistice a
výrobě textilu. Další podrobnosti ZDE
Ökoindustria 2021 Virtual Green B2B Event (přihlášky do 29. dubna 2021)
Maďarská agentura pro podporu exportu HEPA jako hlavní partner konsorcia Enterprise Europe Network
v Maďarsku, si vás dovoluje pozvat 29. dubna 2021 na online B2B akci konanou během virtuálního
environmentálního veletrhu Ökoindustria 2021.
Inspirující schůzky 1: 1 slibují získání znalostí a nové obchodní kontakty i pro české firmy působící
v odpadovém průmyslu. Další podrobnosti ZDE

Turkey-EU Virtual Networking Event (přihlášky do 26. dubna 2021)
Projekt „Rozvoj malých a středních podniků a klastrů prostřednictvím mezinárodních sítí“, financovaný
Evropskou komisí v rámci Grantového schématu pro obchodní dialog mezi Tureckem a EU (TEBD), Vás
zve k účasti na virtuální networkingové akci se zaměřením na letecký, železniční a automobilový
dodavatelský průmysl, která se bude konat ve dnech 27. - 28. dubna 2021 ve spolupráci s průmyslovou
komorou z Eskisehiru, obchodní komorou v Barceloně a obchodní komorou Auvergne-Rhône-Alpes. Tato
událost poskytne velkým společnostem, malým a středním podnikům, komorám, klastrům, investorům,
veřejným institucím a sdružením jedinečnou příležitost zdarma navázat obchodní a technologická
partnerství prostřednictvím předem naplánovaných 1:1 setkání. Další podrobnosti ZDE
EU Green Champions for India - CEO Roundtable (přihlášky do 25. dubna 2021)
Vodohospodářský, odpadní a energetický průmysl nabízí v Indii řadu příležitostí i pro české firmy.
Perspektivní jsou také řešení vedoucí k snížení emisí, znečištění ovzduší, prevence i následující opatření,
včetně měřících zařízení a software. Pokud máte o indický trh zájem, můžete využít pozvání na virtuální
kulatý stůl, u kterého se 29. dubna 2021 sejdou malé a střední podniky z EU, které v Indii dosud
nepůsobí. Bude mj. spojený s představením Programu EU Excellence in India, s cílem podporovat
spolupráci v oblasti zelených technologií a udržitelných řešení. Další podrobnosti ZDE
Evropské malé a střední podniky na cestě do Indie: duševní vlastnictví, obchodní příležitosti a výzvy
Bezplatný webinář, který 4. května 2021 pořádá Portugalská obchodní a průmyslová komora,
EUROCHAMBRES a indická IP SME Helpdesk ve spolupráci s Business Support to the EU-India Policy
Dialogue, nabídne řadu praktických informací ohledně vstupu na indický trh i pro české firmy. Další
podrobnosti ZDE
Webinář o příležitostech pro české firmy v Libanonu a Jordánsku
Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizuje 5. května 2021 webinář s ekonomickými diplomaty
velvyslanectví České republiky v Bejrútu a Ammánu o obchodních příležitostech pro české firmy. Další
podrobnosti ZDE
Kazachstán – online individuální konzultace s ekonomickými diplomaty
Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizuje 10. května 2021 on-line individuální konzultace pro české
firmy a podnikatele s ekonomickými diplomaty velvyslanectví České republiky v Nur-Sultanu. Další
podrobnosti ZDE
b2b ("SoftWareDays",21) #future of digital business (přihlášky do 5. května 2021)
V termínu 10. - 12. května 2021 proběhne ve Vídni a on-line 6. ročník největší softwarové akce ve střední
Evropě, která se zaměřuje na společnosti z oblasti digitalizace a výzkumné a vývojové instituce z celého
světa. Cílem je výměna informací, odborných znalostí a především navázání přímých obchodních
kontaktů. Další podrobnosti ZDE
Webinář o příležitostech pro české firmy v Indii
Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizuje 13. května 2021 webinář s ekonomickými diplomaty
velvyslanectví České republiky v Indii o obchodních příležitostech pro české firmy. Další podrobnosti ZDE
Global Innovation Summit 2021 (přihlášky do 19. května 2021)
Podnikáte v oblasti inovací? Hledáte globální spolupráci? Jste v růstové fázi vašeho podnikání? Globální
inovační summit je 18. - 20. května 2021 místem pro setkání podniků s inovátory pro sdílení, výměnu
znalostí, networking, spolupráci a identifikaci příležitostí pro růst podnikání. Na virtuální akci se zúčastní
firmy z celého světa a budou sdílet své postřehy a řešení pro další spolupráci. Řečníci představí své
nápady a inovace a domluvit si můžete předem i B2B schůzky s ostatními účastníky. Další podrobnosti
ZDE

ITmatch – virtual IT/ICT cooperation day 2021 (přihlášky do 16. května 2021)
Obchodní jednání, která budou na dálku pořádat 25. května 2021 naši partneři z Polské agentury pro
rozvoj podnikání PARP, jsou určena širokému publiku v oboru IT – podnikům, vědecko-výzkumným
organizacím i investorům. Další podrobnosti ZDE
EACP Virtual B2B – Aerospace aplikace a technologie (přihlášky do 8. června 2021)
Inspirující on-line konference evropských stakeholderů působících v leteckém a kosmickém průmyslu a
virtuální B2B setkání slibují 8. - 10. června 2021 zajímavé nahlédnutí na tento trh a nové obchodní
kontakty i pro české zájemce o účast. Další podrobnosti ZDE
B2MOTO 2021 (přihlášky do 9. června 2021)
Polští kolegové ze Staropolské obchodní a průmyslové komory v Kielcích Vás 9. června 2021 zvou na
virtuální B2B setkání zaměřené na automobilový a dopravní průmysl. Další podrobnosti ZDE
ZDRAVOTNICKÝ KONGRES ERDV 2021
Zatímco zboží, služby a kapitál bez námahy překonávají hranice, nejsou synergie v přeshraniční místní
zdravotní péči dosud skutečně použitelné. Evropský region Dunaj-Vltava, Akademie Východní BavorskoČechy, Východobavorská technická univerzita (OTH) Amberg-Weiden a univerzitní asociace TRIO vás
proto zve na virtuální kongres, který se bude konat 10. a 17. června 2021. Společně se bude oba dny
diskutovat o tématech „e-zdraví ve venkovských oblastech“ (10.06.21) a „zdraví bez hranic“ (17.06.21),
stejně jako o aktuálních výzvách, jako jsou nová řešení a prozkoumat potenciál digitalizace. Kromě
odborníků z oblasti lékařské techniky a zdravotnictví z Rakouska, České republiky a Svobodného státu
Bavorsko budou k podnětné diskuzi k dispozici i praktici a zástupci z politiky. Další podrobnosti ZDE
MBM Tourism Prague 2021
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve 1. října 2021 na
obchodní jednání s českými i evropskými podnikateli v oblasti cestovního ruchu, památek a muzeí. Další
podrobnosti ZDE
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? (přihlášky do 30. června 2021)
Příští světová výstava proběhne ve Spojených arabských emirátech v důsledku celosvětové pandemie
choroby COVID-19 v novém termínu od 1. října 2021 do 31. března 2022. Aktuálně prověřujeme také
případný zájem podnikatelů z našeho regionu o účast na obchodní misi s možností předem domluvených
B2B jednání a navazujícím doprovodným programem. Další podrobnosti ZDE
Průvodce podnikáním v Evropě
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. Další podrobnosti
ZDE
eTranslation – spolehlivý nástroj pro překlad dokumentů
Služba eTRANSLATION (e-překladač), poskytovaná Evropskou komisí, je nejmodernější on-line strojový
překladový servis. Služba eTranslation je bezplatná a pomůže Vám ušetřit čas a peníze na překládání
dokumentů a textů mezi dvěma úředními jazyky EU a více! ePřeklad zaručuje důvěrnost a bezpečnost
všech Vašich přeložených údajů. 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

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
Ekologický program EU „Low Carbon Business Action“ v Kanadě jako příležitost pro české firmy
Kanada je domovem mnoha inovativních firem, přesto zde existuje nenasycená poptávka po čistých
technologiích. Zmíněný program se zaměřuje na odvětví s velkou uhlíkovou stopou, v rámci nichž by se
právě české čisté technologie či řešení oběhového hospodářství mohly uplatnit. Mezi hlavní cílové
oblasti patří dopravní infrastruktura a elektrifikace vozidel, stavebnictví a energetická úspornost budov,
automatizace provozu spojená s detekcí úniku vody či plynů, skladování energie, recyklace na konci
životnosti, digitální senzorické systémy či monitoring přítomnosti mikroplastů. 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
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
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
Spuštění 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
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

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
Aktualizace publikace Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR aktualizovala v únoru 2021 publikaci „Jak
správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“. V nové verzi ji najdete 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
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
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

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
Export českých firem může posílit platforma Covid-19 Clearing House. Informuje o poptávce po
zdravotnickém materiálu v EU
Zajistit dodávky a posílit obchod se zdravotnickým materiálem mezi členskými státy EU v dodavatelských
řetězcích zdravotnického materiálu. To je hlavní cíl clearingového systému, který jako doplněk k
vytváření strategických zásob na základě programu RescEU spustila Evropská komise. Další podrobnosti
ZDE
INFORMACE O NOVÝCH OBCHODNÍCH PRAVIDLECH S VELKOU BRITÁNIÍ
Spojené království se k 1. 1. 2021 stává třetí zemí. Přestože mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
byla uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci, bude se obchod mezi oběma celky řídit novým režimem.
Ve vzájemném obchodu nebudou zaváděna cla ani kvóty, nicméně je potřeba se připravit na
administrativní a další změny na obou stranách. Další podrobnosti ZDE
MSP mohou žádat o grant související s ochranou duševního vlastnictví
Evropská komise spustila grantový program pro malé a střední podniky, jehož cílem je pomoci firmám
lépe využívat svá práva duševního vlastnictví. Fond s názvem Ideas Powered for Business SME Fund si
klade za cíl pomoci firmám vyvinout strategie pro oblast duševního vlastnictví jak na národní, tak
evropské úrovni. Program nabízí finanční pomoc ve výši až 1500 euro všem MSP, a to na služby spojené s
předběžnou diagnózou v oblasti duševního vlastnictví a na platbu poplatků za přihlášku ochranné
známky nebo průmyslového vzoru. Další podrobnosti ZDE
Program TREND: Vyhlášení 4. veřejné soutěže, podprogram 2 (soutěžní lhůta končí dnem 28. dubna
2021) Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu a
experimentálním vývoji Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje TREND. Na jeden projekt lze získat až 15 milionů Kč, přičemž dotace smí tvořit
maximálně 80 % z nákladů všech účastníků projektu. Při hodnocení se budou bonifikovat projekty
zaměřené na vybraná témata z oblasti automotive, v souladu s konceptem Průmyslu 4.0 či využívající
technologie 5G. 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
13. října 2020 nový portál, na kterém najdete všechny potřebné informace. 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

