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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. 879523 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 

 
Chladicí systémy (Nabídka je platná do 10.10.2020) 
Výrobce chladicích systémů z Francie hledá v ČR obchodní zástupce a distributory svých výrobků. Firma s 
60ti letou historií nabízí zajištění podpory a kompletní servis. Aplikace systémů jsou vhodné pro: 
kanceláře a závody, letiště, nemocnice, průmyslová odvětví (potraviny, výroba energie, textil, 
automobilový průmysl ...) atd. Další podrobnosti ZDE 

 
Dámské oblečení do sauny (Nabídka je platná do 10.10.2020) 
Polský výrobce dámského oblečení do sauny hledá v ČR obchodní zástupce a distributory svých výrobků 
- 100% přírodní, bavlněné outfity do sauny pro dámy. Další podrobnosti ZDE 
 
Výroba netkaných textilií (Poptávka je platná do 07.08.2020) 
Švédská společnost zabývající se pěstováním sazenic jehličnanů a výrobou vybavení pro lesní školky 
poptává pro spolupráci českého výrobce netkaných textilií. Další podrobnosti ZDE 
 
Dodávka technologie čištění odpadní vody do Tuniska (Poptávka je platná do 28.07.2020) 
Velvyslanectví ČR v Tunisu informuje potenciální české dodavatele o projektu „Čistá voda pro Raoued, 
Ariana – Tunisko“, který se realizuje v rámci implementace vázaného peněžního daru. Realizace projektu 
spočívá v dodávce technologie čištění odpadní vody, která je znečištěna potravinovou výrobou – jatka. 
Další podrobnosti na hrdlicka@rhkbrno.cz 
 
Obchodní příležitosti z Izraele (Nabídka je platná do 18.07.2020) 
Naši partneři z Federation of the Israeli Chambers of Commerce (FICC) nabízí k dispozici aktuální nabídky 
izraelských firem, které mají zájem o mezinárodní spolupráci a také možnost zveřejnit i Váš kooperační 
profil. Další podrobnosti ZDE 
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BRIT20200128001 
Zdravotnictví 
Italský distributor hledá jednorázové zdravotnické prostředky pro italský trh. Hledá průmyslové partnery 
vyrábějící jednorázové, implantovatelné a přenosné zdravotnické výbavení s označením CE.  
 
BRUK20200617001 
Kovové šachové sestavy  
Britská společnost hledá výrobního partnera pro výrobu existujícího sortimentu luxusních kovových 
šachových souprav s tématem města pomocí procesu přesného lití do formy na základě dohody o 
výrobě dle digitálních 3D modelů. Partner by měl být schopen vyrábět kusy, které se pohybují od  
115 mm do 230 mm na výšku. Hodnota objednávek bude mezi 20 000 až 150 000 GBP.  
 
BRRU20200713001  
Likvidace ropných kalů 
Ruská společnost hledá novou technologii/řešení likvidace různých typů ropných kalů. Požadovaná 
technologie musí současně a účinně odstraňovat pevný i kapalný kal. Společnost hledá partnery v rámci 
dohody o společném podniku. Ruská společnost zajistí objednávky nově vytvořené společnosti, v Rusku 
se plánuje výstavba více než 50 závodů na likvidaci ropných kalů a jejich další údržbu. 
 
BRNL20200625001 
Vodotěsné tašky/vozíky 
Nizozemská společnost, která vyvinula (XL) vodotěsné cyklistické vozíky a další velké tašky, hledá 
evropského výrobce, který má zkušenosti s výrobou nepromokavých pytlů a těsněním textilií. 
Předpokládá se spolupráce v rámci dlouhodobé dohody o výrobě.  
 
BRBE20200701001 
Elektrické ohřívače vzduchu 
Belgická společnost zabývající se inovacemi a konstrukcemi procesů hledá dodavatele (1) vysoce 
výkonných elektrických odporů a (2) vysoce výkonných elektrických ohřívačů procesu na základě dohody 
s dodavatelem nebo výrobou. Není nezbytné, aby tyto dva produkty byly dodávány stejnými partnery. 
Pokud jde o (1) vysoce výkonné elektrické odpory, měl by partner postavit topné prvky a regulátory sám. 
Spolupráce by mohla být ve formě dodavatelské dohody nebo dohody o výrobě. U (2) vysoce výkonných 
elektrických ohřívačů se očekává, že partner také spolupracuje při vývoji ohřívačů a spolupráce bude ve 
formě výrobní dohody. 
 
BRFR20200625001 
Žitná sláma  
Francouzský výrobce obalů/boxů/krabiček pro zrání a prezentaci sýrů a jiných potravinářských výrobků 
hledá dodavatele žitné slámy na základě dohody s dodavatelem. Sláma musí být vyčištěná, sušená o 
velikosti 80 až 100 cm zabalené na paletě. 
 
BRRO20191127001 
Výroba zmrzliny 
Rumunská společnost působící ve výrobě ručně vyráběné zmrzliny a má zájem o nalezení obchodních 
partnerů - dodavatelů a výrobců surovin a zařízení v zahraničí pro spolupráci v rámci dodavatelských a 
výrobních dohod. Zájem o organické suroviny, CHZO (chráněné zeměpisné označení) nebo kontrolované 
označení původu. Dále: expanzní zařízení, vývoj a balení spotřebního materiálu potřebného k podávání 
zmrzliny; surovinu a také spotřební materiál a zařízení pro výrobu zmrzliny.  
 
 
 



BRDK20200622001 
Nabíječky 
Dánský distributor IT hledá výrobce nabíječek notebooků pro zákazníky OEM s dobrou technickou 
znalostí svých produktů a toho, jak proces nákupu funguje. Potenciálnímu výrobnímu partnerovi budou 
poskytnuty všechny technické požadavky na výrobky pro požadovanou produkci.  
 
BRGR20200619001 
Léky 
Přední řecká farmaceutická společnost hledá výrobce generických léků Leuprorelin a Triptorelin pro 
distribuční smlouvu na základě licence. 
 
BRPL20200630001 
Uzávěry pro kosmetické láhve 
Polská společnost specializovaná na výrobu ručně vyráběných, přírodních, veganských a organických 
výrobků pro péči o pleť hledá dodavatele stříkacích uzávěrů a uzávěrů sprejů/pumpiček, víček pro jejich 
skleněné láhve. Požadované produkty:- stříkací víčko s průhledným víčkem pro 50 ml, 30 ml, 50 ml a 100 
ml. Potřebné množství na produkt je ~ 30 000 - 40 000 za rok. 
 

 

 
 

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 2020 
 

Financování inovačních projektů (přihlášky do 30. září 2020) 
Aktuálně je otevřena 26. výzva sítě IraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 
Čeští účastníci musí podat projekt do VIII. výzvy programu podpory Aplikace s plánovaným termínem 
vyhlášení 1. září 2020. Další podrobnosti ZDE 
 
Virtual International Partnering – Innovation in Environment & Energy & Circular Economy (přihlášky 
do 31. prosince 2020) 
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 do konce roku 2020 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 
 
Série webinářů EU-Japonsko na téma COVID-19 
Delegace EU v Japonsku uspořádá od 11. června do 24. září 2020 sérii devíti bezplatných online 
webinářů v různých oblastech politiky, od zelené obnovy po obchod nebo veřejné zdraví, a shromáždí 
odborníky z EU a Japonska, aby prodiskutovali dopad, politickou reakci a spolupráci mezi EU a 
Japonskem, pokud jde o COVID- 19. Další podrobnosti ZDE 
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Hledání návrhů na společné projekty R&D mezi Japonskem a sedmi zeměmi ze sítě EUREKA včetně ČR 
(přihlášky do 3. září 2020) 
Nabízíme možnost zapojit se do virtuálního tržiště, kde lze diskutovat o příležitostech společných 
projektů  ve vědě a výzkumu a usnadnit úvodní kontakt mezi organizacemi z Japonska a sedmi zemí 
(Česká republika, Francie, Německo, Španělsko, Kanada, Izrael a Velká Británie) ze sítě EUREKA, které se 
účastní této výzvy. Jde o otevřenou platformu pro bilaterální setkání mezi účastníky, která lze 
naplánovat jako videohovor. Další podrobnosti ZDE 
 
Veřejná konzultace k „Digital Service Act“( otevřená do 8. září 2020) 
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci, která má za cíl shromáždit názory, důkazy a data od 
veřejnosti, firem, online platforem, akademiků, občanské společnosti a všech zúčastněných stran, aby 
pomohli utvořit budoucí pravidla pro digitální služby. Konzultace se týká bezpečnosti online, svobody 
projevu, spravedlnosti a rovných podmínek v digitální ekonomice. Zúčastnit se můžete zde 
 
Obchodní jednání s německými stavebními firmami a návštěva veletrhu FOR ARCH 2020 
V letošním roce Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a 
Handwerkskammer Dresden připravují 24. - 25. září 2020 německou podnikatelskou misi a česko-
německá obchodní jednání při veletrhu FOR ARCH v Praze. V rámci mise se setkáte s německými i 
českými stavebními společnostmi, výrobci stavebních materiálů a dodavateli i odběrateli inovativních 
řešení ve stavebnictví. Další podrobnosti ZDE 
 
Kontakt-Kontrakt 2020 (přihlášky do 2. října 2020) 
Regionální hospodářská komora Brno pro Vás i letos v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network 
připravila další pokračování úspěšného mezinárodního projektu s možností předem naplánovaných 
schůzek. Letos budou probíhat B2B schůzky on-line (MSV je zrušen!), ve dnech 5. - 7. října 2020. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Smart Manufacturing Matchmaking 2020  (přihlášky do 19. listopadu 2020) 
Virtuální kooperační setkání, které proběhne 18. - 20. listopadu 2020 nabízí příležitost setkání s vědci, 
výzkumníky a zástupci firem z oblasti inteligentní výroby a Průmyslu 4.0. Je to také příležitost 
k informování o nejnovějších vyspělých technologiích, poptávce po inovacích ze strany institucí a měst, 
nových aplikacích od malých a středních podniků a výzvách, kterým čelí velké firmy. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Kooperační akce WindEnergyMatch 2020 (přihlášky do 4. prosince 2020) 
Síť Enterprise Europe Network připravuje v termínu 3. - 4. prosince 2020 b2b jednání v rámci jednoho z 
nejvýznamnějších veletrhů zaměřeného na větrnou energii Wind Energy Hamburg 2020. Tato 
kooperační platforma Vám nabízí příležitost setkat se s potenciálními obchodními partnery, partnery z 
oblasti V&V a rozšířit síť kontaktů v oblasti větrné energetiky. Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímáte se o EXPO v Dubaji? (přihlášky do 31. prosince 2020) 
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 
 
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 
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Průvodce podnikáním v Evropě 
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. Další podrobnosti 
ZDE 
 
Evropský portál investičních projektů – blíže investorům, více příležitostí 
Pracujete na projektu v některé ze zemí EU a chtěli byste oslovit potenciální investory z celého světa? 
Nebo jste investor, který by rád podpořil malé a střední podniky? Hledáte investiční příležitosti v 
oblastech, jako je energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné zdroje energie či 
širokopásmové připojení k internetu? Na portálu najdete široké spektrum perspektivních projektů. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Databáze přístupu na trhy třetích zemí 
Market Access DataBase představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál 
monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on-line zdroj, který evropským 
exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)  
Podniky všech velikostí z řady míst v ČR již do Kanady vyvážejí širokou nabídku zboží a služeb. Tato 
dohoda jejich činnost dále usnadní a zlevní. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní dohoda EU s Japonskem vstoupila v platnost 
Dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem v prosinci 2018 schválil Evropský parlament. 
Tím byl završen parlamentní ratifikační proces a od 1. února 2019 tak mohou evropské firmy čerpat 
výhody, které Dohoda přináší. Další podrobnosti ZDE 
 
EU podepsala obchodní a investiční dohody s Vietnamem 
Komisařka Cecílie Malmströmová a rumunský ministr obchodu Oprea jako zástupce předsednictví 30. 
června 2019 v Hanoji stvrdili svým podpisem dojednané obchodní a investiční dohody s Vietnamem. 
Firmy tak již brzy budou moci čerpat výhody těchto dohod. Další podrobnosti ZDE 

 
EU a Mercosur dosáhly dohody o obchodu 
Evropská unie a země Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay) na konci června 2019 dosáhly 
politické dohody o ambiciózní, vyvážené a komplexní obchodní dohodě. 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  
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Pomoc při vstupu na trhy ve Středozemí 
Mechanismus na usnadňování euro-středomořského obchodu a investic (EuroMed Trade 
Helpdesk/EuroMed Trade and Investment Mechanism – TIFM) byl předběžně spuštěn dne 30. června 
2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Preferenční obchodní vztahy EU s třetími zeměmi 
Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S 
dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná. Další podrobnosti ZDE 
 
Aktualizace brožury „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ 
Publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně 
právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. V nové aktualizované verzi 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 2020 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 
 
 
 

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/mezinarodni-obchod-dle-teritorii/afrika-a-blizky-vychod/euromed-trade-helpdesk-je-vitanym-pomocnikem-pri-vstupu-na-rychle-se-rozvijejici-trhy-ve-stredozemi--235242/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/preferencni-obchodni-vztahy-eu-s-tretimi-zememi--92562/
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5369-zajimate-se-export-do-izraele
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5371-ipr-sme-helpdesk-latinska-amerika
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4771-zajima-vas-asie
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/seznamte-se-s-novou-publikaci-o-ochrane-a-vyuziti-dusevniho-vlastnictvi
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/novy-preklak-publikace-jak-nakladat-s-dusevnim-vlastnictvim-na-veletrzich
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/material-o-moznostech-financovani-v-oblasti-ict-a-digitalizace
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/bozp-v-eu/


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 
 
Jak se chovat na pracovišti v souvislosti s koronavirem 
Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci zpracovala příručku pro nelékařské provozy 
o koronaviru. V příručce najdou zaměstnavatelé i zaměstnanci informace o tom, jak pomoci zabránit 
šíření respiračních infekcí a co dělat, pokud se na pracovišti nachází někdo s podezřením nebo 
potvrzením, že má Covid-19. Další podrobnosti ZDE 
 
Návrat na pracoviště po COVID-19 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vydala příručku, kterou ocení 
zaměstnavatelé různých oborů. Ve zkratce zmiňuje oblasti, které by měl podnik vyhodnotit ještě před 
tím, než umožní návrat svých zaměstnanců zpět na pracoviště. Další podrobnosti ZDE 
 
Na jakou podporu mohou dosáhnout čeští podnikatelé? MPO vydalo přehled s podrobnými 
informacemi 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo brožuru, kde přináší ucelený přehled poskytovatelů a 
programů podpory pro malé a střední podniky. Chce tak poskytnout podnikatelům jasné informace o 
dostupných možnostech podpory a pomoci jim při výběru toho nejvhodnějšího. 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 
 
Česká hlava 2020 - soutěž o nejvýznamnější průmyslovou inovaci - cena Industrie (přihlášky do 17. 
července 2020) 
Dovolujeme si Vás informovat o možnosti nominace do soutěže o nejlepší výrobkovou či technologickou 
inovaci – cenu Industrie, která se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, 
která vznikla na území ČR v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s 
výzkumnou organizací. Laureát získá finanční odměnu ve výši 1.000.000 Kč. 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 
 
Plzeň má nové sdílené prostory pro mladé firmy z oblasti virtuální reality, umělé inteligence a dalších 
oborů 
V centru Plzně začíná fungovat nový sdílený prostor, jehož zázemí zajistila městská společnost BIC Plzeň, 
která se zabývá podporou podnikání v Plzni. BIC Port je sdílený kancelářský prostor pro mladé firmy 
využívající virtuální či rozšířenou realitu, umělou inteligenci, strojové učení a podobné technologie. 
Kromě pracovních míst a kanceláří pro 4 – 6 členné týmy nabídne širšímu okruhu podnikatelů možnost 
využít reprezentativní jednací místnost vybavenou nadstandardní prezentační technikou. Další 
podrobnosti ZDE 
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