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Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám Vám rádi 
poskytneme: 

e-mail: drholcova@rhkbrno.cz, tel.: 532 194 932, Magda Drholcová. 
 
Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na 

základě grantové smlouvy č. 831241  a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

 

 
BRFR20190426001 
Stroje a výrobní technologie 
Francouzská inženýrská firma se zkušenostmi v oblasti marketingového a průmyslového 
vybavení pro automobilový, letecký, železniční a stavební průmysl hledá nové dodavatele 
výrobních technologií.  
Stroje musí být používány v oblasti metrologie, výzkumu a vývoje (např. zkušební zařízení / 
lavičky) nebo při obráběcích operací (soustružení, vrtání, gravírování, montáže, zvedání, 
broušení atd.) Průmyslová zařízení, která jsou předmětem zájmu, by měla být určena pro 
automobilový nebo letecký průmysl a stavebnictví.  
 
BRTR20190509001 
Laserové systémy 
Turecká společnost vyrábí průmyslové laserové systémy a hledá dodavatele, kteří poskytují 
optické zaostřovací komponenty/infračervenou optiku/systémy laserového značení a systémy 
laserového svařování.  
 
TRUA20180324001 
Kompresor 
Ukrajinská společnost hledá výrobce/dodavatele kompresorů s využitím technologií pro hutní 
provozy. Firma se specializuje na výrobu nástrojů pro řízení provozních procesů v hutních 
závodech a hledá vlastníky technologií, obchodní partnery a investory. Hlavním cílem 
společnosti je snížení významných ztrát elektřiny v procesu výroby stlačeného vzduchu a 
souvisejících ztrát v el. soustavě a přetížení kapacit kompresorů.  
 
 

mailto:drholcova@rhkbrno.cz


BRNL20190513001 
Hlíva 
Holandská společnost, developer a zpracovatel vegetariánských a směsných masných výrobků 
hledá pěstitele a obchodníky s hlívou (vč. stonků). 
 
BRSI20190307001 
Kancelářský nábytek 
Prodejce slovinského kancelářského nábytku hledá dodavatele nových produktů. Zájem o: 
kancelářský a konferenční nábytek, kancelářské židle, křesla, konferenční židle, průmyslové 
židle, židle pro zvláštní účely. Společnost hledá inovativní, funkční, vysoce kvalitní výrobky s 
moderním designem. Hledají partnery s obchodním zájmem, aby rozšířili své prodeje na 
slovinském trhu.  
 
BRRO20190401001 
Pergoly 
Rumunská společnost dováží, navrhuje a instaluje různé typy výsuvných pergol, skleněných 
přístřešků tepelně ošetřených, WPC dřevěných palubek, terasového nábytku, stínících systémů 
Zip atd. pro obytné a nebytové budovy. Rumunská společnost, která chce rozšířit portfolio 
svých partnerů, hledá nové mezinárodní výrobce nebo distributory výše uvedených produktů.  
Společnost má také zájem o venkovní nábytek pro terasy HoReCa. 
 
TRBE20190114001 
Defibrilátor 
Belgická společnost specializující se na zdravotnické prostředky hledá partnera pro vývoj 
osobního defibrilátoru. Firma se zabývá distribucí automatizovaných externích defibrilátorů 
(AED). Ve spolupráci s experimentovaným anesteziologem-pohotovostním lékařem vyvinula 
společnost koncept osobního přenosného zařízení. V současné době hledá partnera v rámci 
dohody o spolupráci v oblasti výzkumu, vyvinout prototyp a potenciálně připravit produkt na 
komerční využití. Odborné znalosti v oblasti baterií, elektrod a elektroniky jsou hledány pro 
optimální miniaturizaci zejména kondenzátoru. Technická podrobná specifikace na vyžádání na 
RHK Brno. 
 
Přesná nerezová ocel z Indonésie (Nabídka je platná do 20.09.2019) 
První a jediný výrobce nerezové oceli pro tenké a přesné materiály z Indonésie hledá partnery 
pro spolupráci v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky ruských firem (Nabídka je platná do 15.08.2019) 
Naši partneři z Ruské agentury na podporu malého a středního podnikání v rámci sítě 
Enterprise Europe Network nabízí k dispozici aktuální profily ruských zájemců, kteří mají zájem 
o mezinárodní spolupráci. Další podrobnosti ZDE 
 
Výzkumné centrum v Lundu hledá dodavatele (Poptávka je platná do 31.05.2019) 
Evropský spalační zdroj vypsal tendr na dodavatele formou rámcové dohody na následující 
výrobní služby: tváření kovů (extruze, speciální slitiny atd.), obrábění (soustružení, frézování, 
vrtání), řezné procesy (laser, vodní paprsek, leptání, EDM), spojování (svařování, pájení), 
dokončovací procesy (leštění, pokovování, nátěry), 3D tisk a další výrobní postupy relevantní 
pro projekt. Další podrobnosti ZDE 

 
Švédská společnost poptává české lešenáře (Poptávka je platná do 29.06.2019) 
Společnost má zájem o nábor lešenářů z EU, zejména z České republiky (čeští pracovníci jsou 
ve Švédsku vysoce ceněni) prostřednictvím personální agentury. Hledají zkušené lešenáře pro 
jednorázové projekty. Další podrobnosti ZDE 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5576-presna-nerezva-ocel-z-indonesie
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5572-nabidky-ruskych-firem
https://www.enterprise-europe-network.cz/aktuality/14438
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/poptavky/5558-svedska-spolecnost-lesenari


Italský výrobce balerínek z kůže hledá partnera v ČR (Nabídka je platná do 28.06.2019) 
Malá italská firma vyrábějící balerínky z pravé kůže (cena 150-200 €), s italskými dodavateli 
materiálů, má zájem o otevření kamenných prodejen v ČR, příp. v obchodních galeriích. Další 
podrobnosti ZDE 

 
Italská firma hledá partnera pro založení výzkumného ústavu zaměřeného na Big Data 
v ČR (Nabídka je platná do 28.06.2019) 
Podrobnější popis navrhované spolupráce a další podrobnosti ZDE 
 
Klimaokno (Nabídka je platná do 30.06.2019) 
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v 
Praze hledá potenciální výrobce, distributory a další zájemce o komercializaci technologie 
KlimaOkno. Další podrobnosti ZDE 
 
Záclony a bytový textil (Nabídka je platná do 31.07.2019) 
Polská společnost obchodující se širokým sortimentem záclon, závěsů, ručníků a dalšího 
bytového textilu doplňků hledá spolupráci s velkoobchody a obchody s textilem či bytovými 
doplňky v ČR. Další podrobnosti ZDE 
 
Nabídky a poptávky z Itálie 
Brožura ke stažení zde. 
Pokud budete mít zájem získat kontaktní údaje firmy, zašlete prosím KÓD nabídky/poptávky na 
email: drholcova@rhkbrno.cz. 
 

 
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.  
 
 

Průzkum spokojenosti klientů 
Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého on-line dotazníku spokojenosti klientů se 
službami sítě Enterprise Europe Network za období 2017-2018. Dotazník je online, je třeba 
v něm označit Českou republiku a odpovědět na 6 otázek, co by nemělo trvat déle než cca 3 
minuty. Další podrobnosti ZDE 
 

 

AKTUÁLNÍ AKCE 2019 
 
 

Applied Artificial Intelligence Conference 2019 (přihlášky do 24. května 2019) 
Využití umělé inteligence k úspěchu Vašeho podniku, to je mottem letošní B2B konference, 
která se koná dne 27. května 2019 v budově Rakouské hospodářské komory ve Vídni. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Kooperační setkání firem v rámci „TechSummit 2019“ v Bratislavě (přihlášky do 27. 
května 2019) 
TechSummit 2019 je dvoudenní konference s výstavou a doprovodnou kooperační akcí firem 
zaměřenou na oblasti strategických technologií v digitální ekonomice. Další podrobnosti ZDE 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5535-italske-firmy-balerinky
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5536-italske-firmy-big-data
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5513-klimaokno
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/nabidky-a-poptavky-z-eu/nabidky/5569-polsky-textil
https://een.rhkbrno.cz/images/Business_Profiles_Catalogue-_Sicindustria.pdf
mailto:drholcova@rhkbrno.cz
mailto:martinkova@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4848-pruzkum-spokojenosti-klientu
https://aaic2019.b2match.io/
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/kooperacni-setkani-firem-v-ramci-techsummit-2019-v-bratislave


Future of Building – kongres, odborná výstava a B2B platforma (přihlášky do 2. června 
2019) 
Nejdůležitějším aspektem dvoudenní akce, která proběhne 4. - 5. června 2019 ve Vídni je 
kromě nejnovějších trendů ve stavebnictví především propojení rakouského stavebnictví na 
mezinárodní úrovni. Očekávána je účast až 600 firem, institucí a výzkumných zařízení z celého 
světa. Další podrobnosti ZDE 
 
TL Connect 2019 (přihlášky do 30. května 2019) 
Partneři sítě Enterprise Europe Network z Hospodářské komory Lucemburska a 
Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH pořádají ve dnech 5. - 7. června 2019 během 
veletrhu Transport Logistic 2019 v Mnichově kooperační akci s cílem podpořit partnerství mezi 
dopravními a logistickými společnostmi z celé Evropy. Další podrobnosti ZDE 
 
Obchodní jednání v rámci ENERGA 2019 (přihlášky do 10. června 2019) 
Agentura pro rozvoj ekonomického regionu Sarajevo SERDA a síť Enterprise Europe Network-
Bosna a Hercegovina oznamují uspořádání kooperační akce během 9. mezinárodního veletrhu 
v oblasti energetiky, těžby, ochrany životního prostředí a souvisejících odvětví, které se bude 
konat ve dnech 11. - 12. června 2019 v Sarajevu. Další podrobnosti ZDE  
 
"build.well.being 2019“ (přihlášky do 10. června 2019) 
Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH si Vás dovoluje 14. června 2019 
pozvat do rakouského St. Pölten na akci organizovanou Fachhochschule St. Pölten (FH) ve 
spolupráci s Evropským regionem Dunaj-Vltava (ERDV) a Zukunftsakademie Mostviertel (ZAM). 
Těžištěm je téma Digital Healthcare a cílem pak posílení technologických inovací ve 
zdravotnictví a podpora přeshraniční výměny znalostí. Další podrobnosti ZDE 
 
Patenty, spolupráce a investice do nových technologií (přihlášky do 13. června 2019) 
Víte, jak ve svém byznysu chránit duševní vlastnictví (IP)? Patenty mají přinést obchodní 
prospěch svým majitelům. Právě o nich se více dozvíte na semináři, který se koná 18. června 
na JIC v Brně. Mimo to vás lektoři seznámí i s tím, jakou roli hraje IP při úspěšné spolupráci 
více firem nebo dnes čím dál častější spolupráci společnosti s výzkumnými organizacemi. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Co-Matching 2019 (přihlášky do 10. června 2019) 
Kooperační akce organizovaná ABIGEM East Marmara se bude konat 19. - 20. června 2019 v 
tureckém Kocaeli v úzké spolupráci s obchodní komorou v Kocaeli a partnery sítě Enterprise 
Europe Network. Další podrobnosti ZDE 

 
Vše okolo větrné energie (přihlášky do 8. září 2019) 
Síť Enterprise Europe Network Šlesvicka-Holštýnska připravila dne 11. září 2019 B2B jednání 
v rámci jednoho z nejvýznamnějších veletrhů zaměřeného na větrnou energii - HUSUM Wind 
2019. Další podrobnosti ZDE 

 
Svět kovoobrábění v Hannoveru (přihlášky do 10. září 2019) 
V termínu 16. - 20. září 2019 nabízíme možnost předem připravených schůzek a návštěvu 
světového veletrhu obrábění kovů EMO Hannover 2019. Další podrobnosti ZDE 

 
MBM FOR ARCH 2019 (přihlášky do 13. září 2019) 
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a ABF, a.s. 
Vás zvou 20. září 2019 do Prahy na sedmý ročník dvoustranných mezinárodních obchodních 
jednání při veletrhu FOR ARCH. Další podrobnosti ZDE 
 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5525-future-of-building-kongres-odborna-vystava-a-b2b-platforma
http://www.b2fair.com/tlconnect2019
http://www.energa2019.talkb2b.net/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5571-build-well-being-2019
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/5573-patenty-spoluprace-a-investice-do-novych-technologii
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5531-co-matching-2019
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/vse-okolo-vetrne-energie-husum-wind-match-2019
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5418-svet-kovoobrabeni-v-hannoveru-2
https://www.enterprise-europe-network.cz/event/mbm-for-arch-2019


MEZINÁRODNÍ TENDRY (přihlášky do 23. září 2019) 
Toužíte po známém, velkém a bezproblémově platícím zahraničním zákazníkovi? Chcete 
výrazně zvýšit export, ale nevíte přesně, jak na to? Uvažovali jste už někdy o účasti v 
mezinárodních tendrech? Je-li Vaše odpověď alespoň na jednu otázku „ano“, pak byste měli 
navštívit bezplatný seminář, který proběhne 1. října 2019 na RHK Brno. Další podrobnosti ZDE 
 
Kontakt-Kontrakt 2019 (přihlášky do 30. září 2019) 
Regionální hospodářská komora Brno v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network pro Vás i 
letos připravila další pokračování úspěšného mezinárodního projektu s možností předem 
připravených B2B schůzek s firmami z celého světa. Rádi Vás přivítáme v naší jednací expozici 
během MSV v Brně ve dnech 7. - 9. října 2019. Další podrobnosti ZDE 

 
Mise IT firem a klastrů do Japonska (přihlášky do 20. června 2019) 
Tato obchodní mise bude organizována 19. - 22. listopadu 2019 na pozadí veletrhu Embedded 
Technology & IoT 2019 v Jokohamě. Během akce se lze zúčastnit této výstavy, B2B jednání a 
setkat se nejen s japonskými návštěvníky. Další podrobnosti ZDE 
 
Výroba světové úrovně: listopadová mise do Japonska (přihlášky do 4. července 2019) 
Jak zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu! Pětidenní tréninková mise 18. - 22. listopadu 
2019 poskytne hloubkovou analýzu metodiky japonské výroby a informace o japonských 
výrobních technikách: Kaizen, Lean, JIT... Další podrobnosti ZDE 
 
Green Energy Technologies | Korea (přihlášky do 18. října 2019) 
Od 3. do 7. února 2020 proběhne v rámci programu EU Gateway | Business Avenues 
v korejském Soulu návštěva čtvrté evropské obchodní mise, zaměřená na zelené technologie. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Healthcare & Medical Technologies | Japonsko (přihlášky do 22. listopadu 2019) 
Ve dnech 15. - 18. března 2020 se bude předem vybraných až 40 nejinovativnějších 
evropských společností specializovaných na zdravotnictví a zdravotnické technologie účastnit 
obchodní mise do Japonska, kde představí své nejnovější inovace na veletrhu Medtec Japan 
2020, který se koná v Tokiu. Další podrobnosti ZDE 

 
IPR SME HELPDESK 
Využijte bezplatné nástroje pro správu Vašich práv duševního vlastnictví a řízení rizik ve vztahu 
k Číně, Latinské Americe a jihovýchodní Asii, které nabízí praktické, objektivní a faktické 
informace. Další podrobnosti ZDE 
 
Průvodce podnikáním v Evropě 
Internetový portál "Vaše Evropa" nabízí praktické informace o životě a podnikání v EU. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Evropský portál investičních projektů – blíže investorům, více příležitostí 
Pracujete na projektu v některé ze zemí EU a chtěli byste oslovit potenciální investory z celého 
světa? Nebo jste investor, který by rád podpořil malé a střední podniky? Hledáte investiční 
příležitosti v oblastech, jako je energetická účinnost, doprava, zdravotní péče, obnovitelné 
zdroje energie či širokopásmové připojení k internetu? Na portálu najdete široké spektrum 
perspektivních projektů. Další podrobnosti ZDE 
 
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 

https://een.rhkbrno.cz/2-uncategorised/376-mezinarodni-tendry
https://cc-msv2019.b2match.io/page-3961
https://www.eu-japan.eu/events/ict-cluster-sme-mission
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4117-wcm-mise
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/green-energy-technologies-korea-2?utm_source=een&amp;utm_medium=press&amp;utm_campaign=GETKR2020
https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/healthcare-medical-technologies-japan-1?utm_source=een&amp;amp;utm_medium=press&amp;amp;utm_campaign=HMTJP2020
http://www2016.rhkbrno.cz/sluzby/centrum-mezinarodniho-obchodu/4604-ipr-sme-helpdesk
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4662-prakticky-online-pruvodce-podnikanim-v-eu
http://www.rhkbrno.cz/aktualne/aktuality/4878-evropsky-portal-investicnich-projektu
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4978-databaze-pristupu-na-trhy-tretich-zemi-2


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 vstupuje 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 tak mohou evropské 
firmy čerpat výhody, které Dohoda přináší. Další podrobnosti ZDE 
 
Úspěšně inovovat na rozvíjejících se trzích  
CUBE IN je bezplatná platforma pro evropské malé a střední podniky, které mají zájem o 
inovace a informace o mezikulturních rozdílech v rozvíjejících se ekonomikách. Další 
podrobnosti ZDE 
 
Jak importovat do Evropy?  
Bezplatný online průvodce „TRADE HELPDESK“, který nabízí Evropská komise, Vám pomůže 
zabezpečit mezinárodní dodavatelské řetězce tak, aby vaše koncové produkty byly 
konkurenceschopnější na globálních trzích. Další podrobnosti ZDE 
 
Praktické informace ohledně brexitu 
Evropská komise spustila webovou stránku věnovanou dopadům brexitu, na kterou bude 
postupně umisťovat důležité dokumenty týkající se budoucího fungování vztahů mezi EU a 
Spojeným královstvím. Další podrobnosti ZDE  
 
Pomoc při vstupu na trhy ve Středozemí 
Mechanismus na usnadňování euro-středomořského obchodu a investic (EuroMed Trade 
Helpdesk/EuroMed Trade and Investment Mechanism – TIFM) byl předběžně spuštěn dne 30. 
června 2017. Další podrobnosti ZDE 
 
Preferenční obchodní vztahy EU s třetími zeměmi 
Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný 
obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná. Další podrobnosti ZDE 
 
Aktualizace brožury „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ 
Publikace je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také 
obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. V nové aktualizované 
verzi z ledna 2019 ji najdete ZDE 
 
Export do Izraele 
v návaznosti na naši spolupráci se zástupci Federace izraelských obchodních komor nabízíme 
možnost předání Vašich obchodních nabídek izraelským importérům. Další podrobnosti ZDE 
 
IPR SME Helpdesk Latinská Amerika  
Bezplatná služba, jejímž hlavním zaměřením je zlepšit informovanost, management a ochranu 
majetku duševního vlastnictví malých a středních podniků z EU, které působí, nebo mají v 
úmyslu vstoupit na trh Latinské Ameriky s cílem zlepšit jejich globální konkurenceschopnost. 
Další podrobnosti ZDE 
 
Zajímá Vás Asie?  
Hledáte způsob, jak rozšířit své podnikání směrem na východ? Program EU Gateway | 
Business Avenue cílí v roce 2019 na různé obory i země v tomto teritoriu. Další podrobnosti 
ZDE 
 
 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5035-komplexni-hospodarska-a-obchodni-dohoda-mezi-eu-a-kanadou-ceta
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5033-uspesne-inovovat-na-rozvijejicich-se-trzich
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5072-jak-importovat-do-evropy
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
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


  
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 
 
Projekt INNOWWIDE (výzva otevřena do 31. května 2019) 
Dne 1. dubna 2019 startuje 1. výzva projektu INNOWWIDE, financovaného z Horizontu 
2020.  Jeho cílem je přivést evropské, vysoce inovativní, malé a střední podniky a začínající 
podniky na mimoevropské trhy. Projekt podpoří podniky, které si chtějí ověřit svůj tržní potenciál 
v rozvojových zemí, velkých rozvíjejících se ekonomikách (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Mexiko 
atd.) a rozvinutých zemí ve spolupráci s místními stakeholdery. Další podrobnosti ZDE 
 
O Japonsku  
Bezplatné webináře, prostřednictvím kterých získají zájemci v květnu 2019 praktické informace 
ohledně vstupu na japonský trh. Další podrobnosti ZDE 
 
Peníze na mezinárodní expanzi (Výzva je otevřena do 14. června 2019) 
Jste firma využívající digitální technologie pro průmyslové aplikace, chytrá města, správu a 
ochranu dat a infrastruktur, prevenci či detekci chorob nebo finanční sektor? Právě pro vás je 
soutěž EIT Digital Challenge, ve které můžete dostat až 100 000 eur na mezinárodní expanzi. 
Další podrobnosti ZDE 
 

 

 
 

 

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/projekt-innowwide
http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/4642-o-japonsku
https://www.eitdigital.eu/challenge
https://cc-msv2019.b2match.io/page-3961

