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Semináře

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na
Rakousko)
Seminář bude věnován přeshraničnímu poskytování služeb a vysílání pracovníků ze všech úhlů. To znamená
od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a DPH, po
poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojenými (vše bude
vysvětleno na praktických příkladech). Zaměří se také na novinky, především na revizi směrnice o vysílání a
nový silniční balíček (balíček mobility).

Více informací a
registrace

Díky tomu, že jedním z přednášejících bude Dr. Gunter Vogl z Velvyslanectví České republiky v Rakousku,
bude seminář více zacílen na pravidla pro vysílání pracovníků do Rakouska.
Seminář bude probíhat v češtině.
Datum a místo konání: 3. května 2022, Praha

Uvádění výrobků na trh: Označení CE – současnost a výhled do budoucnosti
Po delší době Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky pořádá
prezenční seminář, který se bude věnovat problematice uvádění výrobků na trh, a to zejména označení CE.
Ačkoliv totiž zůstávají obecné základy pro jeho používání stejné, došlo k mnoha dílčím změnám, které budou
předmětem přednášek odbornic z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
(ÚNMZ).

Více informací a
registrace

Ing. K. Včelová se bude věnovat obecným zásadám, změnám a novinkám v používání CE obecně a Mgr. V.
Holušová se zaměří především na označení CE u stavebních výrobků, kde se očekávají v blízké budoucnosti
velmi podstatné změny.
Obě vše ukážou a vysvětlí na řadě příkladů z praxe a po každé prezentaci bude následovat diskuse. Výrobci,
distributoři i další zájemci uslyší proto s předstihem, co mohou v této oblasti očekávat a jak by je to mohlo
v budoucnosti ovlivnit.
Datum a místo konání: 1. června 2022, Praha
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Obchodní
jednání
organizovaná
EEN

Textile Connect 2022
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vás zve na online obchodní
dvoustranné schůzky s podniky z EU. Virtuální schůzky jsou určeny pro firmy vyrábějící oděvy a obuv. Textile
Connect je platforma, která spojuje firmy/designéry, kteří hledají partnery mezi výrobci, poskytovateli služeb a
dodavateli z textilního a obuvnického průmyslu. Minulých ročníků se zúčastnilo více než 1000 podnikatelů z celého
světa a velkou část z realizovaných obchodních jednání tvořil podíl schůzek odběratel – dodavatel. Mnoho schůzek
vyústilo v nové mezinárodní spolupráce. Zhodnocení dvou předchozích ročníků projektu Textile Connect, včetně
názorů zúčastněných firem, naleznete na webové stránce v sekci Previous edition of Textile Connect.

Více informací

Proč se zúčastnit obchodních jednání Textile Connect 2022:
•

Představíte svůj výrobek/ technologii/službu během dvoustranných online schůzek i na webových stránkách
projektu. Seznámíte se s posledními trendy a inovacemi.

•

Rozšíříte síť svých partnerů pro výrobní, obchodní přeshraniční spolupráci.

•

Zůstanete ve svém studiu, kanceláři či doma, schůzky se budou konat v naplánovaných časech v délce 30
minut, není třeba pořizovat další SW, stačí aktuální webový prohlížeč, mikrofon a chcete-li i webová kamera.

Registrační poplatky: účast je zdarma, registrace do 1. května 2022
Datum a místo konání: 4. – 6. května 2022, on-line na https://textile-connect-2022.b2match.io/

MED2MEET 2022 - virtual healthcare cooperation day
Obory: výrobci zdravotnických prostředků, poskytovatelé řešení a služeb pro lékařská zařízení (využití umělé
inteligence, 3D tisku, robotiky, IT, apps, SW), distributoři, zástupci nemocnic a zdravotnických zařízení, vědecké
instituce, veřejná správa.

Více informací

Hlavní organizátor: Polská agentura pro rozvoj podnikání, B2B jednání MED2MEET 2022 jsou zahrnuta do
programu Polish Medical Devices Promotion Program.
Datum a místo konání: 18. května 2022, on-line na https://med2meet2022.b2match.io/
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Technology & Business Cooperation Days 2022
Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR Vás zve na obchodní dvoustranné
schůzky s podniky z EU v rámci strojírenského veletrhu při Hannover Messe.

Více informací

Průmyslové obory: Průmysl 4.0 a Smart Factory, průmyslová automatizace, výroba komponentů, energeticky
úsporné výrobní technologie, udržitelná výroba, energie & mobilita a mnoho dalších průmyslových oborů.
Proč se zúčastnit obchodních jednání T&BCD:
- Představíte svůj výrobek / projekt / technologii / službu během dvoustranných schůzek i na webových
stránkách projektu
- Využijte svou šanci inovovat! Získejte nové příležitosti a konkurenční výhody prostřednictvím výzkumu a
vývoje, technologické i obchodní spolupráce.
Účast zdarma, registrace je otevřena do 24. května 2022 na webové stránce projektu https://technologybusiness-cooperation-days-2022.b2match.io/
Datum a místo konání: 30. května – 2. června 2022, Hannover nebo on-line

Smart Building Levante 2022 - Virtual Brokerage Event
Akce 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.

Více informací

Hlavní organizátoři: ENEA (Italská národní agentura pro nové technologie, energie a udržitelný ekonomický
rozvoj), Unioncamere Puglia, CETMA.
Datum a místo konání: 20. – 30. června 2022, on-line na https://smart-building-levante-2022.b2match.io/
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TORINO FASHION MATCH 2022
B2b jednání jsou vhodná pro: módní designéry, start-upy, inovační firmy, malé a střední výrobce textilu a
doplňků, maloobchod, distributory, prodejce módy a textilu, e-shopy, marketingové agentury, nákupčí,
poskytovatele IT řešení pro módní průmysl, investory…

Více informací

… a jedna novinka: Tento rok je TORINO FASHION MATCH zahrnuto do evropského programu: WORTH
project . Pokud máte zájem o účast v tomto programu, hledáte zahraniční partnery do vlastního projektu
nebo se chcete připojit k zahraničnímu projektu a přihlásit se do další podzimní výzvy WORTH project,
můžete potkat nové partnery právě v TORINO FASHION MATCH 2022.
Datum a místo konání: 7. - 9. července 2022, prezenčně v Turínu nebo virtuálně na https://b2worthtorinofashionmatch-2022.b2match.io/

Více informací podá

Přehled všech matchmakingových akcí
pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete na een.ec.europa.eu/events.
Kalendář je průběžně aktualizován.

Novinky

tel. 225 855 312
eva.hrubesova@crr.cz

Návrh MPO ochrání spotřebitele před nekalými obchodními praktikami
Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu projednala vláda úpravu zákona o ochraně spotřebitele a změny
v občanském zákoníku. Cílem změn je zohlednění evropských předpisů. Obchodníci budou například nově
muset u zboží ve slevě uvádět cenu, za kterou je prodávali před poskytnutím slevy. Zakázány budou falešné
spotřebitelské recenze na internetu. U nevyžádaných podomních prodejů budou moci kupující od smlouvy
odstoupit do 30 dní, nikoliv 14 dní jako doposud.

6

Ing. Eva Hrubešová

Více informací
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Aktualizace odborného letáku pro řidiče v mezinárodní dopravě
Aktualizovaný odborný leták z dubna 2022je k dispozici v sekci Publikace a odborné letáky EEN.

The Supply Chain Resilience (SCR) Platform
EEN při Centru je partnerem nově publikované dlouhodobé virtuální b2b platformy (registrace je otevřena do
28.2.2023), kterou podporuje Evropská komise a jejímž cílem je podpořit malé a střední podniky, pomoci jim
obnovit či vytvořit nové dodavatelsko - odběratelské vztahy, které nyní trpí především kvůli válce na Ukrajině.
Hlavními organizátory jsou členové EEN z Pobaltí.
Webová stránka: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
Hlásit se mohou firmy se svými nabídkami i poptávkami, registrace je zdarma, aktuálně je přihlášeno 185
firem z celé Evropy i třetích zemí.
Platforma se zaměřuje na následující obory: zemědělství, potravinářství, výroba konstrukcí, digitální řešení,
elektronika, energeticky náročná průmyslová odvětví, zdraví, mobilita, doprava, automobilový průmysl,
suroviny, obnovitelná energie, textil.

Dotazníková
šetření pro EK
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Evropská komise otevřela toto dotazníkové šetření
• nařízení REACH – určeno malým a středním firmám, jichž se nařízení REACH týká, a to bez rozdílu oboru.
Dotazník
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Bezpečnost
práce

Nejčastějšími psychosociálními riziky v malých podnicích jsou vysoká pracovní zátěž, časový tlak a nároční
klienti. Negativní dopad na život pracovníků a na podniky měla také pandemie COVID-19. Tato zpráva, která
doplňuje výsledky průzkumu ESENER 2019, zkoumá, jak mikropodniky a malé podniky řídí nová a vznikající
psychosociální rizika.

Více informací

Podrobné zprávy o jednotlivých zemích analyzují závěry z rozhovorů s vedoucími pracovníky a zaměstnanci v
Dánsku, Německu, Španělsku, Chorvatsku, Nizozemsku a Polsku.
Podívejte se, jak jsou v Evropě řízena psychosociální rizika pomocí nástroje pro vizualizaci dat z průzkumu
ESENER

Finanční
zdroje pro
podnikání

Výzva z Národního plánu obnovy
Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace
Zaměření: cílem výzvy je podpořit projekty instalace fotovoltaických systémů. Dotace můžete čerpat jak
na projekty samostatných fotovoltaik, tak i systémů s akumulací energie (bateriových úložišť).
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. června 2022
Více informací naleznete zde.

Záruka Energie
Cílem této záruky je pomoci malým a středním podnikatelům v období prudkého nárůstu cen energií. Záruku
lze vystavit za bankovní úvěr, jímž budou financovány běžné provozní výdaje. Tyto projekty lze realizovat
kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy.
Obory: zpracovatelský průmysl ▪ stavebnictví ▪ maloobchod a velkoobchod ▪ doprava a skladování ▪
ubytování, stravování, pohostinství ▪ informační a komunikační činnosti a další
Více informací naleznete zde.
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EUwatch
Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky.
Služby Enterprise9Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu SMP na základě smlouvy č. 101052765 a
kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
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