REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BRNO

ČÍSLO 6/2022
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 nového programu Single Market Program na základě grantové smlouvy č.
101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

BRSE20220613011
Discgolfové koše na zakázku
Švédská distribuční firma v oboru sportovních a volnočasových produktů pro děti a mládež hledá
dodavatele discgolfových košů. Dodavatel by mohl dodávat buď kompletní výrobek s tyčí, košem,
patkou a řetězy, nebo pouze koše a patky. Výrobek by měl být vyroben z lakovaných ocelových
trubek a řetězy připevněné ke koši z pozinkované oceli. Je výhodou, pokud dodavatel může výrobek
vyrobit z recyklované oceli. Dodávka 1000 až 4000 diskgolfových košů ročně. Přesné rozměry
výrobku budou definovány v dalším kroku.
BRSE20220613008
Dřevěné venkovní hry
Švédský distributor výrobků pro sport a volný čas hledá dodavatele dřevěných venkovních her pro
děti a mládež, jako jsou "kubb" a dřevěné baseballové pálky. Dodavatel by měl být schopen dodávat
dřevěné výrobky vyrobené ze dřeva s certifikátem FSC a měl by mít doklad o tom, že dodržuje
směrnici o bezpečnosti hraček 2009/48/ES a související evropské normy. Dodávka 1000 až 4000 ks
ročně.
BRDK20220609010
Dekorativní čepice
Dánská společnost hledá dodavatele dekorativních čepic. Na čepici bude našita hlava vlka, kde je
spousta detailů, jako jsou, oči, uši, tlama atd. Dodávka mezi 5 000 - 10 000 kusy/ročně. Materiál
čepice musí být 100% bavlněný kepr. Tkaniny na hlavu: materiál super měkký velbón; dlouhé plyšové
vlasy, vousy, vnitřní ústa z netkaná textilie. Vnitřek hlavy: polyesterová tkanina. Výplň: pp bavlna.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Program na základě grantové
smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
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BRES20220610001
Taviče pevného asfaltu
Španělská společnost specializující se na asfaltové a silniční stavby hledá taviče pevného asfaltu a
asfaltových bubnů pro výrobu různých typů asfaltových směsí. Zájem o dva druhy výrobků pro
silniční stavitelství:
- Asfalt v pevném stavu, distribuovaný v sudech nebo velkých pytlích, s kapacitou dodávek 12 500
tun asfaltu tohoto typu ročně. Typické specifikace odpovídající asfaltům typu 35/50, 50/70,
modifikovaným asfaltům.
- Taviče asfaltu v bubnech s plynovým ohřevem, s tahem žlabu 7-9 tun/h. Tavič by měl být zásobován
sudy nebo big bagy. Asfaltové taveniny: Označení CE.
Poptávané výrobky by byly realizovány v mobilních zařízeních.
BRDE20220609005
Dětská balanční kola
Německá společnost se specializuje na distribuci dětských balančních kol. Hledá nového
spolehlivého partnera pro dlouhodobou výrobu 10" a 12,5" kol pro dětská balanční kola. Ráfky by
měly být vyrobeny z polyamidu nebo podobného materiálu, bez vzduchové pneumatiky by měly být
vyrobeny z EVA (ethylen vinylacetátu)
BRSE20220608009
Potřeby pro koně/jezdectví
Švédské vzdělávací středisko pro koně hledá výrobce produktů pro koně a jezdectví, včetně
koňských přikrývek/dek, lonžovacích šňůr a vaků/tašek. Specifikace výrobku:
- přikrývky pro koně nabízené v různých velikostech a vyrobené ze síťoviny.
- šňůry na lonžování měří přibližně osm metrů.
- tašky vyrobené z nylonové tkaniny (jako tkanina v toaletních taškách). Výrobce/dodavatel by měl
být schopen vyrábět požadované výrobky podle návrhu klienta v rámci white label řešení.
BRDE20220608005
Zemědělské díly
Německá společnost se specializuje na prodej prvotřídních zemědělských dílů. Hledá partnera pro
dodávku dílů pro sklízecí mlátičky, lisy, krmné vozíky, kombajny, čelní sklízecí stroje. Díly by měly být
tepelně zpracovány a opatřeny povlakem. Délka dílů se pohybuje od 5 cm do 100 cm v závislosti na
typu stroje. Partner by měl být vybaven stroji, které odpovídají nejnovějšímu stavu techniky. To
zahrnuje CNC frézky, lisy, laserové řezání, svařování, postřikovač pro povlakování karbidem
wolframu nebo postřikovač pro povlakování karbidem chromu nebo laser pro laserové povlakování
nebo vysokorychlostní svařování kyslíkovým palivem (HVOF) nebo plazmovým obloukem (PTA) a mít
proces pro tepelné zpracování dílů. Roční obrat může dosáhnout 1 mil. eur
BRES20220607015
Bylinky na čaj
Španělská firma vyrábí, balí a distribuuje čaje prémiové kvality. Společnost má velmi rozsáhlý katalog
čajů a nálevů s více než 250 druhy. Rádi by získali dodavatele heřmánku a penízovky ve volně
loženém stavu bez speciálního balení, protože je budou zpracovávat pro svůj výrobní řetězec.
Zakázka o přibližném objemu 3 000 nebo 4 000 kg.
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BRRO20220607006
Kosmetické skleněné nádoby
Rumunský výrobce udržitelné ručně vyráběné přírodní kosmetiky hledá dodavatele skleněných a
hliníkových kosmetických nádobek na základě dodavatelských smluv. Zájem o výrobky:
- skleněné nádobky na krémy o objemu 30 ml s příslušenstvím (např. uzávěry)
- hliníkové krabičky o hmotnosti 100 - 150 g
- hliníkové kosmetické lahvičky s rozprašovačem o objemu 100 ml
BRDK20220506015 (Poptávka je platná do 3. 8. 2022)
Koňská hlava na tyči
Dánská společnost dodává klasické hračky ve vysoké kvalitě do maloobchodní sítě po celé
Skandinávii a hledá výrobce hraček, různé varianty, od spolehlivého dodavatele z ČR. Další
podrobnosti ZDE
BRDK20220428012 (Poptávka je platná do 3. 8. 2022)
Dřevěné schody
Dánská společnost hledá dodavatele dřevěných schodů. Dnes již firma nemá vlastní výrobu, shání
proto partnera, který se o ni postará. Očekávaný roční odbyt je 2-300 schodů, nejlépe s potenciálem
na výrobu 6-800 schodů. Dodací doba by měla být 2-3 týdny. Další podrobnosti ZDE
BRDK20220426013 (Poptávka je platná do 3. 8. 2022)
Sportovní vybavení a dveřní součástky
Dánská společnost hledá výrobce sportovního vybavení a dveřních součástek. Start-upová firma
hledá výrobce sportovního vybavení a dveřních součástek pro své dva webové obchody. Z důvodu
udržení nejnižší ceny na dánském trhu preferuje výrobce před dodavateli. Další podrobnosti ZDE
BRDK20220412011
Výroba dřevěných hraček (Poptávka je platná do 3. 8. 2022)
Dánská společnost hledá výrobce dřevěných hraček s výukovou hodnotou. Firma se zabývá
prodejem hraček pod vlastními i privátními značkami. Hledá proto výrobce dřevěných hraček s
výukovou hodnotou. Výhodou je dlouhodobá spolupráce se zavedenou a finančně zajištěnou
dánskou společnost. 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
Systém čtení dokumentů (Nabídka je platná do 6. 9. 2022)
Bulharská IT společnost, která vyvinula a spravuje systém pro automatické čtení údajů z osobních
dokladů, hledá v ČR nové obchodní partnery. Její systém využívají zejména známé sítě hotelů,
autopůjčoven a bankovních společností. Umožňuje zejména rychlý a bezpečný přenos dat z
občanských průkazů, cestovních pasů a dalších osobních dokladů do systému zákazníka. Další
podrobnosti ZDE
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Výroba plastových koleček pro dětská balanční kola (Poptávka je platná do 13. 8. 2022)
Německý distributor dětských balančních kol poptává výrobce plastových koleček. Jedná se o
společnost, která se na trhu s odrážedly pohybuje přes 15 let, a její hlavní prioritou je nadstandardní
kvalita a bezpečnost. Balanční kola této společnosti splňují evropské i kanadské a americké
certifikáty, své využití kola nalézají také v mateřských školách, kde jsou vysoce chválené. Další
podrobnosti ZDE
Podlahové vodicí lišty (Poptávka je platná do 5. 8. 2022)
Německý distributor hledá v ČR výrobce podlahových vodicích lišt dle níže uvedené specifikace. Další
podrobnosti ZDE
Výroba nerezových skříněk, beden, kbelíků, lopat a dalších výrobků (Poptávka je platná do 3. 8.
2022)
Francouzská společnost hledá v ČR výrobce nerezových skříněk, beden, kbelíků, lopat a dalších
výrobků v níže uvedených množstvích. Další podrobnosti ZDE
Distribuce elektrických servomotorů (Nabídka je platná do 3. 8. 2022)
Dánský výrobce elektrických servomotorů hledá distributora v ČR se zkušenostmi v oblasti
průmyslové automatizace, strojírenství a lékařské techniky. Mezi nabízená řešení patří regulátory,
ovladače, mobilní bateriová řešení a software. Společnost se zaměřuje na poskytování služeb
zákazníkům, kteří požadují kompaktní lineární pohyb a ovladače pro použití v aplikacích, kde hraje
zásadní roli jak design a vzhled, tak i omezený prostor. Další podrobnosti ZDE
Jedlá kamenná sůl (Poptávka je platná do 30. 7. 2022)
Ukrajinský Charkov se potýká s nedostatkem soli, hledá proto producenty soli. Mělo by se jednat o
nejodovanou, jedlou kamennou sůl, bez přídavků a nečistot, s obsahem chloridu sodného min. 98
%. Město Charkov má zájem o nákup soli v 25-50kilových pytlích. Celkový rozsah poptávané soli 110130 tun. Další podrobnosti ZDE
Cestovní kufry (Poptávka je platná do 30. 7. 2022)
Významný německý velkoobchodní prodejce hledá výrobce cestovních kufrů. Zavazadla musí
splňovat veškeré evropské a německé bezpečnostní standardy. Poptávány jsou čtyři typy lišící se
materiálem svršku, počtem koleček a dalšími parametry, každý ve třech různých velikostech – 21,
35 a 55 litrů. 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
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AKTUÁLNÍ AKCE 2022
The Supply Chain Resilience platform (přihlášky do 28. února 2023)
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 v červnu 2022 praktické informace ohledně vstupu na japonský trh. Další
podrobnosti ZDE
"KLÍČE K JAPONSKU" - SOUTĚŽTE O SPONZORSTVÍ SVÉHO PLÁNU VSTUPU NA JAPONSKÝ TRH
(přihlášky do 1. července 2022)
Uvažujete o uvedení výrobku nebo služby na japonský trh? Potřebujete profesionální plán vstupu
na trh? EU-Japan Centre v současné době vypisuje výzvu k podávání žádostí o podporu v rámci
programu “Keys to Japan”. 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
Space for Hydrogen
Technologické centrum AV ČR zve 16. června 2022 na seminář v Praze, který představí aktivity
projektu na podporu technologického transferu Evropské vesmírné agentury „ESA Technology
Broker“ a možnosti podpory přenosu technologického know – how v sektorech vesmír a vodík. Další
podrobnosti ZDE
Velvet Innovation meetup
Zúčastněte se červnového setkání klíčových hráčů z #brnoregion, a staňte se tak součástí změn,
které byste rádi viděli ve svém okolí. Krátká neformální setkání, na kterých se účastníci dozví, co se
v našem inovačním ekosystému chystá, sdílí úspěchy dosavadních projektů a hledají možnosti
spolupráce. Každý z nich zahajuje hodina, během níž se rychle představí až 10 inovativních projektů
ze soukromého, veřejného i akademického sektoru, po které následuje dostatek času na neformální
networking. Další z nich se koná 16. června 2022 v brněnském Impact Hubu. Další podrobnosti ZDE
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Innovate for Aerospace
Stále významnější role aerospace průmyslu v regionu, existující osobní kontakty i úzké vztahy v
oblasti podnikání a výzkumu nabízejí velký potenciál pro posílení spolupráce mezi společnostmi a
zúčastněnými stranami v této oblasti. Cílem této trojstranné akce se zaměřením na regiony Slezsko
(PL), Jižní Morava (CZ) a Severní Porýní-Vestfálsko (DE) je podpora mezinárodních výzkumných a
inovačních aktivit v rámci tohoto sektoru. První část této virtuální akce, konané 20. června 2022 v
rámci Startup-Week Düsseldorf je úvodní a slouží jako zahřívací kolo pro budoucí aktivity.
Následovat bude online matchmaking a také odborné přednášky, které se uskuteční v září 2022.
Další podrobnosti ZDE
Smart Building Levante 2022 (přihlášky do 20. června 2022)
Tato hybridní akce, plánovaná na 20. - 30. června 2022 je vhodná pro firmy, které nabízejí pokročilé
technologie pro automatizaci budov a domácností, systémovou integraci, chytrou a bezpečnou
domácnost i využití energie se zvláštním zaměřením na technologie přispívající k omezování
globálního oteplování. Další podrobnosti ZDE
Využití trendů v informačních a komunikačních technologiích pro úspěšné podnikání
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s partnery (Evropský digitální inovační hub
CyberSecurity, Digitální inovační hub H4DI, Elektrotechnická asociace ČR, Regionální hospodářská
komora Brno a CzechInno) představí 21. června 2022 v Praze několikaleté zkušenosti z úspěšného
zavádění a využívání informačních a komunikačních technologií v podnikání malých a středních
firem. Další podrobnosti ZDE
Řešení vyvinutá pro snížení stresu pacientů během jejich kompletní péče - projekt STARS
Cílem projektu STARS je navrhnout, vyvinout a otestovat odolný podpůrný nástroj, který by se
používal u pacientů plánovaných k operaci, s cílem snížit stres a úzkost a zlepšit zdravotní stav
pacienta během celé péče. Snížení stresu, který pacienti zažívají, sníží škodlivé vedlejší účinky
sedativ, zkrátí pobyt v nemocnici, zkrátí dobu rekonvalescence a zbaví pečovatele a příbuzné osoby
neustálé pomoci. Byl zahájen v roce 2017 a skončí v červnu 2022. Nyní dvě řešení vyvinutá v
posledních dvou letech ukončila fázi klinického testování. Výsledky fáze klinického testování
představí na závěrečné online konferenci, která se koná 22. června 2022. Další podrobnosti ZDE
Doing Business with EBRD. Corporate and Technical Assistance Procurement
Agentura DevelopmentAid ve spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj zvou 23. června
2022 na webinář, který Vám zdarma nabídne exkluzivní příležitost získat cenné poznatky o úloze
poradenských služeb v činnosti ERBD a o praktických úvahách pro zahájení nových partnerství a
obchodní spolupráce. Další podrobnosti ZDE
Informační den o výzvách meziregionálního nástroje pro investice do inovací (přihlášky do 22.
června 2022)
Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) pořádá 23.
června 2022 online informační den o nových výzvách meziregionálního nástroje pro investice do
inovací (I3). První výzvy k předkládání návrhů I3 s rozpočtem 145 milionů EUR byly zveřejněny v
listopadu 2021. Cílem informačního dne je pomoci potenciálním žadatelům připravit kvalitní žádosti
pro další kolo s uzávěrkou 18. října 2022. EISMEA představí podrobnosti o tom, co se očekává od
úspěšné žádosti, nástin toho, jak se do výzev přihlásit, a jak stavět na zkušenostech získaných z
předchozího kola podobných výzev. Další podrobnosti ZDE.
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#podnikám: Fungující produktový marketing podle exFlowmon Artura Kanea
Jak efektivně investovat omezený rozpočet, abyste úspěšně expandovali na zahraniční trhy nebo
posílili lokální dosah? K tomu potřebujete znát spoustu věcí! Komu prodáváte? Jak velký je trh? Co
konkurence? Jak vlastně vaše persona nakupuje? Proč si má vybrat právě vás? A co škálovatelnost
vašeho go-to-market modelu? Prostě čas na produktový marketing. Své o tom ví i Artur Kane z
GoodAccess, který se produktovému marketingu věnoval dlouhá léta v brněnském Flowmonu.
Doporučeno pro všechny founders, CEOs, sales and marketing leaders a všechny koho téma zajímá.
Akce proběhne 23. června 2022 v Brně. Další podrobnosti ZDE
Den inovací ČR – Mexiko (přihlášky do 26. června 2022)
Akce, která uskuteční 28. června 2022 v Praze při příležitosti technologické mise představitelů
mexického státu Jalisco do ČR a oslav stoletého výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČR a
Mexikem, je organizována ve spolupráci s Velvyslanectvím Mexika, Red Global Mexiko,
Velvyslanectvím ČR v Mexiku a CzechInvestem. Jejím cílem bude zejména seznámení se s inovačním
ekosystémem obou stran a diskuse nad možnostmi prohlubování a další konkretizace spolupráce
mezi ČR a Jaliscem. Stát Jalisco je považován za „Silicon Valley“ Mexika. Další podrobnosti ZDE
Evropská digitální transformace - Dosažení Digitální dekády
Stěžejními tématy hybridní konference, která se bude konat 28. června 2022 v Bruselu a online, je
sdílení průmyslových dat, přístup a spolupráce, evropské ambice zelené a digitální transformace
evropských ekonomik. Další podrobnosti ZDE
TORINO FASHION MATCH 2022
Následující B2B akce v termínu 7. - 9. července 2022 je vhodná pro módní designéry, start-upy,
inovační firmy, malé a střední výrobce textilu a doplňků, maloobchodníky, distributory, prodejce
módy a textilu, e-shopy, marketingové agentury, nákupčí, poskytovatele IT řešení pro módní
průmysl a investory. Další podrobnosti ZDE
Konference o synergiích a financování výzkumu a inovací v Evropě
Jedna z prvních událostí pořádaných v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie proběhne
hybridní formou (v Praze nebo online) ve dnech 7. a 8. července 2022. Představitelé Evropské
komise a členských států zde budou prezentovat své názory a diskutovat o tom, jak odstranit
přetrvávající bariéry a usnadnit synergie. Další podrobnosti ZDE
Mise německých firem na FOR ARCH 2022
Centrum pro regionální rozvoj ČR společně s HWK Dresden (Řemeslná komora Drážďany) pořádají
misi německých řemeslníků a stavebních firem na největší stavební veletrh v ČR – FOR ARCH, který
proběhne ve dnech 20. – 24. září 2022 v Praze Letňanech. Další podrobnosti ZDE
EIC Accelerator: Jak dostat startup do evropské špičky
Inovativní nápad? Krok první! Založit startup? Krok druhý! A co dál? No přeci dostat ho do světa! A
tam vede cesta třeba přes Evropu. Chcete vědět, jak vám v tom může pomoci akcelerátor Evropské
rady pro inovace EIC Accelerator? Přijďte 11. července 2022 na špičkově obsazenou minikonferenci
v Brně pod záštitou českého předsednictví v Radě Evropské unie, kde zjistíte, které firmy se mohou
o podporu ucházet, jak vypadá taková podpora v praxi, jak spolupráci hodnotí již podpořené firmy i
tipy, jak zvýšit svou šanci na úspěch. Další podrobnosti ZDE
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European Research and Innovation Days 2022
Evropské dny výzkumu a inovací, které organizuje Evropská komise, se budou konat online ve dnech
28. - 29. září 2022. Spojují tvůrce politik, výzkumné pracovníky, podnikatele a občany, aby diskutovali
a utvářeli budoucnost výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni. Letošní ročník dává příležitost
diskutovat a utvářet nová řešení k posílení odolnosti Evropy a její strategické autonomie. Nabízí se
tak možnost debatovat o novém evropském inovačním programu, evropském roce mládeže,
bohatství evropské kulturní kreativity, misích Horizont Evropa a mnoha dalších tématech. Další
podrobnosti ZDE
Kontakt-Kontrakt 2022 (přihlášky do 2. října 2022)
Získejte ve dnech 4. - 7. října 2022 opět nové obchodní příležitosti v rámci osvědčené kooperační
platformy propojující výhody stále populárnějšího matchmakingu formou dvoustranných setkání s
přesným časovým harmonogramem, která se letos opět uskuteční v rámci Mezinárodního
strojírenského veletrhu (MSV) v Brně. Další podrobnosti ZDE
STÁNEK ZDARMA NA VELETRHU MEDICA 2022 V DÜSSELDORFU (přihlášky do 30. června 2022)
Město Düsseldorf vypsalo soutěž o STÁNEK ZDARMA v rámci Start-up parku na letošním ročníku
veletrhu MEDICA 2022, který se koná 14. – 17. listopadu 2022. Další podrobnosti ZDE
Your Europe
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
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
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
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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 otevřená do června 2022 pro evropské malé a střední podniky, které
mají zájem o inovace a informace o mezikulturních rozdílech v rozvíjejících se ekonomikách. 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 únoru 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 byl spuštěn
15. prosince 2022. 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
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
een.ec.europa.eu
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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
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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
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
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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
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
Podpora startupů v Polsku (otevřena do 30. června 2022)
V Polsku spustili program Poland Prize, který má za cíl nalákat zahraniční startupy, aby zahájily svou
činnost v Polsku. Další podrobnosti ZDE. V případě zájmu se můžete obrátit na našeho tamního
kolegu Tomasze Krawczyka (tj.krawczyk@uw.edu.pl)
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SME feedback: přezkum právních předpisů o reprodukčním materiálu rostlin a lesních
dřevin (otevřen do 12. července 2022)
Evropská komise vypsala SME panel týkající se přezkumu právních předpisů o reprodukčním
materiálu rostlin a lesních dřevin. Dotazník je určen malým a středním firmám a jeho cílem je určit
dopady (náklady a přínosy) zvažovaných změn právních předpisů na malé a střední podniky. 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
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
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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
PROGRAM DELTA 2: VYHLÁŠENÍ 4. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE (přihlášky do 13. července 2022)
Technologická agentura České republiky vyhlásila již čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na
podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2, do které se vedle
českých podniků mohou opět zapojit i partneři z Kanady. Další podrobnosti ZDE
Více než 4 miliardy korun. MPO vyhlašuje I. výzvu Digitální podnik a I. výzvu Virtuální podnik
(přihlášky do 16. září 2022)
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvy na podporu digitalizace podniků. Žádosti mohou
podnikatelé podávat od 16. června 2022. Na obě výzvy má ministerstvo v rámci Národního plánu
obnovy připraveno více než 4 miliardy korun, které je nutné proinvestovat do roku 2025. Další
podrobnosti ZDE
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