REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA BRNO

ČÍSLO 8/2022
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.

BRDE20220815005
Inovativní ekologické technologie
Německá společnost z leteckého průmyslu hledá výrobce v oblasti vzduchových filtrů/klimatizací,
ventilací a inovativních ekologických technologií, a také výměny tepla a rekuperace s inženýrskými
znalostmi. Partner by měl být schopen vyrobit a dodat požadovaná zařízení v malé sérii.
BRES20220713006
Potravinové obaly
Španělská firma hledá výrobce/dodavatele obalového řešení, kteří mohou nabídnout velké množství
obalů pro potraviny na cestu s sebou, např: krabice na nudle, kraftové papírové krabice, papír s PE
(polyethylenem) na hamburgery, kraftové sáčky s PE na předkrmy, víčko na polévku a podobně.
BRRO20220715006
Polystyrenové kuličky
Rumunská společnost hledá dodavatele bílých EPS 50 - kuliček z expandovaného/pěnového
polystyrenu pro svou linku na výrobu pytlů na fazole. Má zájem o mezinárodní spolupráci s partnery
na základě obchodních dohod. Hodnota hustoty materiálu: 10 kg/m3; dodávka: nejméně 4 t/měsíc.
BRRO20220628021
Reklamní předměty
Rumunská společnost hledá výrobce/dodavatele psacích potřeb: tužky, pera, držák na vizitky,
odznaky, šňůrky, flash disky. Objednávka: každé 2 měsíce přibližně 5 000 položek. Partneři z oblasti
papírnictví a technologie vhodné pro zakázkovou úpravu v reklamním průmyslu na základě
dodavatelských smluv.

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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BRNL20220713011
Kabelové řešení
Nizozemská společnost hledá partnery v oblasti kabelových řešení (skleněná vlákna, měď, koaxiální
kabely) pro vytvoření mezinárodní nákupní organizace. Případní partneři by měli mít odborné
znalosti a obchodní zkušenosti s dodavateli jiných značek kabelů a spojovacích produktů (jako jsou
konektory atd.), aby bylo možné sdílet produktové portfolio mezi všemi partnery a všichni partneři
tak mohli nabízet širší portfolio produktů ve svém segmentu klientů.
BRRO20220628002
Textilie
Rumunská společnost hledá obchodní partnery schopné dodávat textil, oděvy a výrobky vhodné pro
reklamní průmysl na základě dodavatelských smluv. Zájem o dodávku triček a mikin ze 100% bavlny
a organické bavlny, bavlněných plátěných tenisek, bavlněných rolí, syntetických tkanin na vlajky a
polyesterových stanových a plachtových tkanin.
BRAT20220720002
Potravinový výrobní stroj
Rakouská společnost vyrábí různé druhy veganských energetických kuliček, a proto hledá stroj pro
automatizaci tohoto procesu. Stroj by měl kopírovat proces ručního tvarování směsi datlí a ořechů
do kuliček. Kuličky vyráběné strojem by měly mít vysokou hustotu, dobrou kulatost, výplň
středového jádra bez prosakování. Klient hledá společnost/obchodního zástupce, který prodává tyto
druhy strojů, které již existují na čínském trhu. Výsledkem by měly být dokonale tvarované
energetické koule pomocí ručně míchané hmoty z datlí a ořechů o hmotnosti 10 gramů/kus.
BRBE20220518012
Kovové šrouby
Belgický velkoobchod hledá dlouhodobé partnerství formou výrobní dohody s výrobcem různých
typů vázacích šroubů pro vzorkovací průmysl. Partner musí být schopen dodávat kovové vázací
šrouby se závitem M4, které se skládají z tyče o různých délkách (2-150 mm) a průměru 5 mm, jsou
poniklované/mosazné a lakované.
BRSI20220726004
Tašky se zámkem ZIP
Slovinský výrobce a prodejce tašek hledá dodavatele tašek se zámkem ZIP. Slovinská zavedená
značka s online a přímým prodejem. Práce a znalosti v oblasti: polyethylen, PE-LD, tašky/sáčky ZIP.
Tloušťka: 0,05mm. Rozměry: 40 mm × 60 mm; rozmezí 60 x 80 x 0,05mm až 400 x 500 x 0,05mm.
BRNL20220725010
Outsourcing výroby luků
Nizozemská firma hledá externího dodavatele výroby tradičních luků. Požadavky na partnera:
dřevozpracující / truhlářský průmysl a strojní kapacity pro zřízení relativně malé výroby. Úloha
partnera: výroba luků dle dodaných návrhů prostřednictvím nizozemského výrobního procesu.
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BRSK20220815003
Autokosmetika
Slovenské detailingové studio se zaměřuje na profesionální čištění a vnější ošetření automobilů.
Hledá obchodního partnera pro dodání nářadí na čištění, mytí, lakování, voskování a dezinfekci
automobilů. Dodavatel by měl nabízet čisticí pomůcky a produkty, jako jsou hadříky, ubrousky,
šampony, vosky, odstraňovače skvrn, voňavé přípravky do auta a další.

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
Ekologické lisování kovů bez maziv nebo poškození (Nabídka je platná do 9. 11. 2022)
Švédská firma nabízí novou patentovanou technologii lisování pro náročné tváření/hluboké tažení
plechů. Ta se točí kolem nového textilního materiálu Tribotextil™, který je velmi tenký, mimořádně
pevný a může nahradit maziva. Přebírá tvar nástroje během prvního lisování a poté může být použit
pro řadu lisování v závislosti na náročnosti. Výhodou je vysoká kvalita, větší šetrnost k životnímu
prostředí a nižší náklady na nástroj/výrobu. Další podrobnosti ZDE
Spolupráce na vývoji digitální platformy pro školení uživatelů vysokozdvižných vozíků a jeřábů
(Nabídka je platná do 2. 10. 2022)
Rakouské konsorcium financované z veřejných zdrojů vyvíjí první digitální školicí platformu, která
má překonat nedostatek řidičů s licencí, umožnit platnost řidičského průkazu ve více zemích a zvýšit
kvalitu a flexibilitu vzdělávání. K zajištění interoperability mezi více státy jsou zapotřebí partneři pro
rozvoj také z ČR. Další podrobnosti ZDE
Software Imagination & Vision (Nabídka je platná do 30. 9. 2022)
Rumunský softwarový malý a střední podnik se zkušenostmi v oblasti výzkumu a vývoje,
elektronického zdravotnictví, Průmyslu 4.0, elektronického zemědělství, energetiky, oběhového
hospodářství, vzdělávání a elektronického školení, bezpečnosti, aplikací na míru, ERP a BI,
elektronického celnictví a státní správy s více než 1500 komerčními klienty a více než 300 úspěšnými
projekty v Evropě, na Středním východě, v severní Africe a v oblasti SNS, hledá v ČR nové projektové
partnery pro spolupráci. 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
Plastové pytle (Poptávka je platná do 27. 8. 2022)
Německá firma hledá dodavatele COEX pytlů. Dodávka 25.000 ks/objednávka (cca 2 x ročně), příp.
50.000 ks jednorázově. Další podrobnosti ZDE
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Vakuové skleněné trubice (Poptávka je platná do 22. 9. 2022)
Německý výrobce termických systémů hledá výrobce/dodavatele vakuových skleněných trubic.
Poptávané produkty jsou dlouhé 1500 mm nebo 1920 mm. Skládají se z vnitřní a vnější skleněné
trubice. Jejich vnější průměr je 37 mm (pro vnitřní skleněnou trubici) a 47 mm (pro vnější skleněnou
trubici). Další podrobnosti ZDE
Letadlo pro testování palivových článků – vodík (Nabídka je platná do 13. 9. 2022)
Tato nabídka technologické spolupráce od našich kolegů ze Španělska je spojená s poskytnutím
letadla pro testování palivových článků subjektům, které chtějí realizovat evropské projekty spojené
se snižováním emisí CO2 prostřednictvím vodíku, metanolu nebo čpavku. Nosnou myšlenkou je
možnost upravit letadlo (turbínu, nádrž, zabezpečení, systémy, připojení...), aby bylo možné provést
a porovnat výkony s ohledem na současnou konfiguraci s konečným cílem případné certifikace
letadla. 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

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
Co-Matching 2022 (přihlášky do 23. srpna 2022)
Tuto virtuální kooperační akci s možností předem domluvených 1:1 schůzek nejen s tureckými
firmami v termínu 25. srpna 2022 organizuje společnost ABİGEM East Marmara v úzké spolupráci s
obchodní komorou Kocaeli a partnery sítě Enterprise Europe Network. Další podrobnosti ZDE
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52nd International Symposium on Essential Oils_ISEOB2B (přihlášky do 28. srpna 2022)
V rámci 52. mezinárodního sympozia o esenciálních olejích ISEO 2022 pořádá v termínu 4. - 7. září
2022 Enterprise Europe Network při Centru transferu technologií Vratislavské vědeckotechnické
univerzity v Polsku B2B setkání zaměřená na vyhledávání partnerů pro potenciální spolupráci na
zahraničních trzích. Jsou určena subjektům z různých zemí zastupujícím zemědělsko-potravinářský,
farmaceutický, kosmetický a chemický průmysl a průmysl čisticích prostředků. Další podrobnosti
ZDE
Digital Trustworthiness | Vienna – Linz – Brno – Bratislava (přihlášky do 4. září 2022)
Jak formovat digitální technologie v souladu s lidskými hodnotami a potřebami, místo aby digitální
technologie měnily naše chování? Na to se zaměřuje networkingová akce, která 6. září 2022 ve Vídni
nastíní, jak se digitální humanismus snaží využít výhod a minimalizovat rizika digitálních technologií.
Další podrobnosti ZDE
Innovate for Aerospace (přihlášky do 7. září 2022)
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 virtuální akce je podpora mezinárodních
výzkumných a inovačních aktivit v rámci tohoto sektoru, online matchmaking a také odborné
přednášky, které se uskuteční 8. - 9. září 2022. Další podrobnosti ZDE
Mezinárodní matchmakingová akce na AMB (přihlášky do 17. září 2022)
Mezinárodní veletrh kovoobrábění AMB se 13. - 17. září 2022 opět vrací na stuttgartské výstaviště.
Během jeho konání se můžete zapojit do platformy pro zviditelnění Vaší firmy a navázat nové
kontakty v rámci kooperační akce organizované sítí Enterprise Europe Network společně s Messe
Stuttgart, a to jak na místě nebo na dálku, ať jste kdekoli. Další podrobnosti ZDE
Moldova Business Week
Invest Moldova Agency Vás zve na 8. ročník akce v Kišiněvě, která se bude konat ve dnech 15. - 16.
září 2022 v hybridním formátu. Je největší národní ekonomickou platformou pro zkoumání
investičních, obchodních a ekonomických příležitostí Moldavské republiky. Další podrobnosti ZDE
DutchPhotonicsEvent 2022 (přihlášky do 21. září 2022)
Seznamte se 20. - 22. září 2022 v nizozemském Veldhovenu se zajímavými odborníky na fotoniku,
inženýry, výzkumníky, malými a středními podniky, OEM výrobci, dodavateli a zprostředkovateli. V
rámci akce, kterou pořádá pořádá Enterprise Europe Network / Brabantská rozvojová agentura ve
spolupráci s PhotonicsNL můžete využít dvoustranná setkání s různými účastníky dle vlastního
výběru, kteří se zaměřují na fotoniku a související aplikace. 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. Další podrobnosti ZDE
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SlovakiaTech
Cílem mezinárodní odborné konference a inovačně-technologického veletrhu firem 20. - 21. září
2022 v Košicích je setkání slovenských odborníků s těmi ze zahraničí. Akce je zaměřena na oblast
inovací, průmyslu, vč. průmyslu 4.0, průmyslových technologií včetně space, energetiky, dopravy,
logistiky, životního prostředí, zdravotnictví, vzdělání, ale i prezentace vědeckého a inovačního
potenciálu slovenských technologických firem. Další podrobnosti ZDE
Dotace na technologie pro podnikatele 2022+
Dovolujeme si vás pozvat 22. září 2022 na bezplatný seminář v Brně, pořádaný společností RPA ve
spolupráci s RHK Brno. Akce je určena všem podnikatelům, kteří plánují investice do rozvoje svého
podnikání a zajímají se o dotační možnosti na své projekty. Další podrobnosti ZDE
EU-Japan Biotech & Pharma Partnering Conference 2022 (přihlášky do 5. října 2022)
Od roku 2016 pořádá EU-Japan Centre v japonské Ósace B2B akci v biotechnologickém a
farmaceutickém sektoru. Letos se tato konference uskuteční v hybridním formátu, 26. - 30. září
online a 11. října 2022 přímo na místě. Další podrobnosti ZDE
Industry Space Days 2022
Evropská kosmická agentura (ESA) zve inovační firmy a instituce vědy a výzkumu k účasti na
kosmických průmyslových dnech, které se konají 28. - 29. září 2022 ve vývojovém a technologickém
centru ESA v nizozemském Noordwijku. Další podrobnosti ZDE
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
ITMA Industry Summit
Hybridní konference - ITMA summit 2022 se bude konat 29. září 2022 v Bratislavě. Přijďte a staňte
se součástí komunity IT specialistů a odborníků ve výrobním průmyslu, kteří společně definují
budoucnost výroby. Další podrobnosti ZDE
CENTRAL EUROPE BUSINESS DAY 2022 (přihlášky do 29. srpna 2022)
Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu (SARIO) si Vás dovoluje pozvat na kooperační akci,
který se koná 29. září 2022 v Pezinku. Jejím hlavním cílem jsou firemní bilaterální jednání se
zaměřením na strojírenství, elektrotechniku, energetiku, ekologii, potravinářství a informační
technologie, která poskytnou prostor a příležitost navázat osobní kontakt a rozvinout vzájemné
obchodní vztahy. Další podrobnosti ZDE
Kontakt-Kontrakt 2022 (přihlášky do 2. října 2022)
Získejte ve dnech 4. - 7. října 2022 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
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Aerotrends 2022 - Brokerage Event (přihlášky do 5. října 2022)
Tematická konference mezinárodních stakeholderů z aerospace průmyslu a B2B setkání ve
španělském Bilbau slibují 6. - 7. října 2022 poznatky o trhu a nové obchodní kontakty. Další
podrobnosti ZDE
Pozvánka na misi českých herních vývojářů do Švédska (přihlášky do 31. srpna 2022)
Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu ve spolupráci s Asociací českých herních vývojářů
si dovolují pozvat zástupce českých herních vývojářů a kreativního průmyslu na podnikatelskou misi
do Švédska organizovanou v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie, která se uskuteční
ve dnech 11. - 13. října 2022. Další podrobnosti ZDE
Setkání business platforem RHK Brno a Masarykovy univerzity (přihlášky do 5. října 2022)
Přijměte pozvání na společné setkání Life Sciences 4.0 platformy Regionální hospodářské komory
Brno a Spin-off platformy Masarykovy univerzity, která proběhne 12. října 2022 v Brně. Hlavním
cílem je propojování vědy a businessu. Představíme připravovaný projekt BioPharma Hub, který
znamená unikátní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu, špičkové
výzkumné infrastruktury Preklinického centra a Molekulární medicíny Masarykovy univerzity. Akce
však bude věnována i představení možností spolupráce se spin-off společnostmi MU. Další
podrobnosti ZDE
Příležitosti pro české firmy v Íránu a představení Helpdesku pro hloubkovou kontrolu v souvislosti
se sankcemi EU (přihlášky do 11. října 2022)
Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Teheránu a Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU
SMEs dealing with Iran zveme 18. října 2022 na bezplatný webinář, během kterého Vám
představíme aktuální situaci na íránském trhu, perspektivní sektory pro uplatnění našich firem,
upozorní, jak oslovit a komunikovat s tamním obchodním partnerem či na mezikulturní rozdíly apod.
Dále zájemcům přiblížíme Helpdesk pro hloubkovou kontrolu v souvislosti se sankcemi EU. Další
podrobnosti ZDE
Obchodní mise do Evropy (přihlášky do 30. srpna 2022)
International Trade Council, estonská vláda v rámci Estonské agentury pro podnikání a inovace
(dříve známé jako Enterprise Estonia) a Aliance ukrajinských klastrů zvou na bezplatnou B2B / B2G
obchodní misi do Estonska, která se uskuteční 19. - 21. října 2022. Další podrobnosti ZDE
EGT 2022 Energy, Environmental technology, Green transformation (přihlášky do 28. října 2022)
Varšavská univerzita přináší v rámci této virtuální akce 24. - 28. října 2022 inspirativní plenární sekci,
informační workshopy a B2B jednání na témata spojená s řešením energetické krize, hledání nových
přístupů i bilaterální schůzky vědecko-výzkumných institucí, průmyslových a obchodních partnerů,
evropských a národních institucí či nevládních organizací. Další podrobnosti ZDE
WCM (World Class Manufacturing) - listopadová online mise (přihlášky do 13. září 2022)
Toto pětidenní školení, které od roku 1992 řídí EU-JAPAN CENTRE for Industrial Cooperation,
poskytuje zdarma hloubkovou analýzu japonské výrobní metodiky s cílem zlepšit
konkurenceschopnost firem v EU. Vzhledem k přetrvávajícím omezením cestování do Japonska bude
probíhat 7. - 11. listopadu 2022 online v reálném čase na efektivní a uživatelsky přívětivé interaktivní
webové platformě. Další podrobnosti ZDE
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MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022 (přihlášky do 30. listopadu 2022)
U příležitosti veletrhu MEDICA 14. - 17. listopadu 2022 v Düsseldorfu, celosvětového setkání č. 1 pro
zdravotnický sektor, pořádá společnost ZENIT GmbH společně s Healthcare Sector Group sítě
Enterprise Europe Network za podpory RHK Brno mezinárodní kooperační akci s možností předem
domluvených jednání pro přihlášené účastníky. Cílem je pomoci podnikům, univerzitám a
výzkumným institucím při hledání nových partnerů pro vývoj produktů, výrobní a licenční dohody,
distribuci, spolupráci ve výzkumu, joint ventures, financování/investice, veřejné nákupčí nebo jiné
typy partnerství. Další podrobnosti ZDE
International Matchmaking Event @ Formnext (přihlášky do 20. listopadu 2022)
Mezinárodní matchmakingová akce, která proběhne 17. - 21. listopadu 2022 na veletrhu Formnext
v německém Frankfurtu, je jedinečnou příležitostí k navázání obchodních kontaktů, získání znalostí
o trhu a objevení nových technologií ve světě aditivní výroby a inteligentních výrobních řešení. Bude
zaměřena na široké spektrum firem, univerzit a výzkumných pracovníků, kteří mají zájem o nalezení
obchodní, technologické a výzkumné spolupráce a sdílení nových projektových nápadů. Další
podrobnosti ZDE
Konference: „Jednotný patentový systém – změna hry pro inovace v Evropě“
Jednotný trh EU se chystá vstoupit do nové éry podpory investic do inovací. Dlouho očekávaný
příchod Jednotného patentu a Jednotného patentového soudu, který by měl začít fungovat
počátkem roku 2023, podpoří rozvoj a obchod se zbožím a službami náročnými na duševní
vlastnictví, podnítí toky přímých zahraničních investic a usnadní rozšiřování evropských inovativních
malých a středních podniků. Připojte se 17. listopadu 2022 na konferenci v Bruselu. Další
podrobnosti ZDE
Dual Use Technologies 2022: Cyber Security and Digital Applications in Defence (přihlášky do 14.
listopadu 2022)
Evropská komise a IDEA (Andaluská agentura pro inovace a rozvoj) sdruží 17. - 18. listopadu 2022 ve
španělské Malaze širokou škálu účastníků z podniků působících v oblasti obrany a bezpečnosti,
vnitrostátních a evropských orgánů, znalostních institucí a klastrových organizací. Tato mezinárodní
akce je zaměřena na kybernetickou bezpečnost a kybernetickou obranu, jakož i na další digitální
technologie (robotiku, big data, umělou inteligenci, autonomní systémy a senzory), které mají
klíčový význam pro obranu. Další podrobnosti ZDE
DEICy 2022 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity (přihlášky do 25. listopadu 2022)
Během pandemie covid-19 se nám před očima začal formovat nový fenomén – digitální ekonomika.
Její nezbytnou podmínkou jsou zvyšující se a intenzivnější digitalizační procesy, např. také internet
věcí (IoT). V této nové realitě musíme čelit zvýšeným kybernetickým hrozbám, což vytváří velký tlak
na požadavky v kybernetické bezpečnosti. Virtuální B2B akce v termínu 21. - 25. listopadu 2022 je
zaměřená na digitální ekonomiku, internet věcí, kyberbezpečnost (globální výzvy a příležitosti v
digitální transformaci). Další podrobnosti ZDE
Obchodní mise: EU-Japan Green Business Cooperation with Vietnam (přihlášky do 15. září 2022)
EU-Japan Centre v současné době připravuje novou podnikatelskou misi zaměřenou na podporu
partnerství mezi EU a Japonskem ve Vietnamu a s Vietnamem. Tento projekt začíná misí ve
vietnamském Ho Či Minově Městě ve dnech 27. - 30. listopadu 2022, která se koná souběžně s Fórem
a výstavou zelené ekonomiky (GEFE). Další podrobnosti ZDE
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Vaše Evropa - Poradenství
Tato služba je součástí souboru nástrojů pro poskytování informací a poradenství občanům a
podnikům ohledně jejich práv v rámci EU. Výchozím informačním bodem k tématu „vaše práva v
EU“ je portál Vaše Evropa. Informace o EU jsou tam rozděleny do několika hlavních kategorií, jako
je pobyt, studium, zaměstnání, nákupy, cestování či podnikání. Portál je hlavním zdrojem informací
o těchto otázkách. 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
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
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 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
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
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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
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
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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
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

een.ec.europa.eu

Page 12

BRNO REGIONAL CHAMBER COMMERCE

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
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
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
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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
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
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
Nový Evropský program inovací
Evropská komise v červenci 2022 přijala nový Evropský program inovací s cílem postavit Evropu do
čela nové vlny technologických inovací a start-upů. Evropa chce být místem, kde nejlepší talenty
spolupracují s nejlepšími podniky, kde se daří deep tech inovacím a kde se napříč celým kontinentem
vytvářejí přelomová inovativní řešení, jež budou inspirací pro celý svět. Další podrobnosti ZDE
Get Digital: Go Green & Be Resilient (přihlášky do 31. srpna 2022)
V souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině připravuje Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl,
podnikání a malé a střední podniky (DG GROW) spolu s DIGITAL SME a Evropskou radou pro inovace
a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA) dva workshopy zaměřené na urychlení
zavádění inovací, které pomáhají průmyslu stát se energeticky nezávislejším a odolnějším vůči
dodavatelskému řetězci. Pokud váš start-up/malý a střední podnik nabízí digitální řešení, která by
mohla pomoci posílit energetickou nezávislost a udržitelnost, pak jsou tyto akce a návazně
vytvořený katalog technologií a obchodních modelů určeny právě vám! Další podrobnosti ZDE
Nařízení zavádějící nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek bylo zveřejněno
Dne 29. srpna 2022 vstoupí v platnost Nařízení EP a Rady 2022/1031 zavádějící nástroj pro
mezinárodní zadávání veřejných zakázek (tzv. IPI), jehož cílem je reagovat na restriktivní praktiky
třetích zemí na jejich trzích s veřejnými zakázkami a snažit se tyto trhy otevírat. Další podrobnosti
ZDE

een.ec.europa.eu

Page 14

BRNO REGIONAL CHAMBER COMMERCE

Čerpání z fondů EU startuje: ČR má Komisí schválenou většinu programů pro období 2021-2027
Česká republika má Komisí schválenou většinu programů pro čerpání prostředků z fondů EU v
novém období. Došlo tak ke splnění poslední formální povinnost a Česko, jako jedna z mála
členských zemí, může oficiálně zahájit čerpání v téměř všech programech připravených pro období
2021-2027, na které je připraveno 550 miliard korun. Schválení posledního programu se očekává v
srpnu. Další podrobnosti ZDE
VENTURING IN SPACE (přihlášky do 9. září 2022)
ESA BIC Turín oznámila otevření druhé výzvy pro začínající kosmické firmy s inovativními
technologiemi a možnost připojit k největší komunitě kosmických společností v Evropě spojenou se
vstupem do jejího specializovaného inkubačního program. Vybraní zájemci získají finanční příspěvek
ve výši 50 000 eur, a to jak na vývoj produktu, tak na správu duševního vlastnictví, a dále služby
podnikatelského koučinku a mentoringu, technologickou podporu, pomoc při získávání finančních
prostředků a přístup k rozsáhlé síti partnerů, včetně velkých společností, investičních fondů a
výzkumných institucí mezinárodního významu. Další podrobnosti ZDE
I. výzva programu ESA Spark Funding (přihlášky do 17. října 2022)
Jedním z úkolů Evropské vesmírné agentury (ESA) je zajišťovat a podporovat mírové využívání
kosmické vědy, kosmického výzkumu a vývoje technologií a rozšiřování kosmických aplikací také do
pozemního sektoru. Za tímto účelem připravila ESA ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a
Technologickým centrem AV ČR program ESA Spark Funding. Ten podpoří firmy, které se rozhodnou
v rámci vývoje, inovace nebo zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů aplikovat technologie
určené primárně pro kosmické využití. Další podrobnosti ZDE
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