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Obchodní 
jednání 

organizovaná 
EEN 

 
Brno Industry 4.0 

Zveme na 7. ročník mezinárodní B2B konference o digitalizaci výroby a chytrých technologiích pro průmysl – 

BRNO INDUSTRY 4.0. 

A na co se můžete těšit: 

• 15. února 2023 (prezenčně v Brně) – plenární diskusní panely (budou živě přenášeny), odborné přednášky, 

osobní B2B, neformální networking 

• 16. února 2023 (online) – online B2B 

Objevte 4 aspekty moderní výroby – digitalizace, flexibilita, nové technologie a bezpečnost: 

• flexibilní výroba a pokročilá automatizace 

• digitalizace řízení výroby a osvědčené postupy 

• analýza dat a její využití pro optimalizaci výroby 

• případové studie v malých, středních a velkých podnicích 

• kybernetická bezpečnost v průmyslu 

• networking – předem domluvená B2B setkání 

Datum a místo konání: 15. a 16. února 2023, Brno 

 
Česko-německé setkání podnikatelek 

V březnu 2023 uspořádá Enterprise Europe Network další z řady úspěšných setkání českých a německých 

podnikatelek, organizované partnery sítě Centrum pro regionální rozvoj České republiky a 

Handwerkskammer Dresden a Okresní hospodářskou komorou Děčín. 

Tato inspirativní, přátelská networkingová setkání, doplněná o doprovodný program, přinášejí příjemné 

zpestření běžného pracovního života žen – podnikatelek. Poslední setkání se uskutečnilo na podzim roku 

2022 a přijelo více než 40 podnikatelek z obou regionů. 

Datum a místo konání: 8 března 2023 (místo bude upřesněno) 

Přihláška a  
více informací   

Přihláška a  
více informací   

https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-2023/
https://www.crr.cz/kalendar/setkani-podnikatelek-2023/
https://brno-industry-40-2023.b2match.io/
https://brno-industry-40-2023.b2match.io/
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MBM Tourism Prague 2023 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky zve spolu s ABF, a.s. na 

mezinárodní jednání s podnikateli v cestovním ruchu při veletrhu Holiday World & Region World. 

Firmy mohou využít časově i finančně zajímavou b2b akci k získání nových mezinárodních obchodních 

kontaktů. Schůzky trvají 20 minut – účastníci mohou uskutečnit až 15 jednání. Účast na obchodních jednáních 

je zdarma. 

Matchmaking business meetings = obchodní jednání = předem připravené obchodní schůzky podle 

požadavků přihlášených firem. Partnery na jednání si účastníci vybírají z přihlášených firem, jejichž seznam 

naleznou v katalogu na webu projektu před akcí. 

Obory a aktivity, kterým bude projekt MBM Tourism Prague 2023 určen: 

• Asociace, instituce a klastry z oblasti cestovního ruchu 

• Cestovní kanceláře a agentury,  tour operátoři 

• Hotely, restaurace, lázně, wellness 

• Doprava a udržitelná mobilita 

• Digitální řešení pro cestovní ruch, podpůrné služby pro turismus 

• Nové trendy, projektové partnerství 

• Kulturní dědictví, restaurování a renovace 

Datum a místo konání: 16. a 17. března 2023, Praha 

  

Přihláška a  
více informací   

https://mbm-tourism-prague-2023.b2match.io/
https://mbm-tourism-prague-2023.b2match.io/
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Technology and Business Cooperation Days 2023 

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR zve na obchodní dvoustranné schůzky 

s podniky z EU v rámci strojírenském veletrhu při Hannover Messe. 

Průmyslové obory: Průmysl 4.0 a řešení Smart Factory, výrobní technologie účinně využívající zdroje a 

energii, udržitelná energie a mobilita, nástroje pro měření  

Proč se zúčastnit obchodních jednání T&BCD: 

– Prezentujte své nejvýhodnější projekty, produkty nebo know-how. 

– Oslovení potenciálních obchodních partnerů na předem naplánovaných osobních schůzkách 

– Navázat přeshraniční kontakty a spolupráci 

– Najít nové obchodní/technologické/výzkumné partnery 

– Získat nejnovější informace o výsledcích výzkumu v oblasti průmyslu 

– Setkávat se a sdílet názory s výzkumnými pracovníky a odborníky 

– Snadný přístup k podnikům a vědcům v tematickém zaměření 

Hybridní b2b akce: účast je online (4.- 6. dubna 2023) & onsite na veletrhu Hannover Messe (17. – 20. dubna 

2023)  

 

 
Přehled všech matchmakingových akcí 

pořádaných partnerskými pracovišti Enterprise Europe Network naleznete na een.ec.europa.eu/events. 

Kalendář je průběžně aktualizován. 

 

  

Více informací podá  

Ing. Eva Hrubešová   

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

Přihláška a  
více informací   

https://een.ec.europa.eu/events?f%5B0%5D=field_eventstartdate%3Anext_year
https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/
https://technology-business-cooperation-days-2023.b2match.io/
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Novinky  MPO vydalo nové číslo zpravodaje Operačního programu Technologie a 
aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost 2021-2027 vydává čtvrtletník - Informační zpravodaj „tak“, který především 

podnikatele informuje o dění ve výše uvedeném programu.  

Průmyslová práva v praxi. MPO vydalo newsletter 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo i v letošním roce newsletter z oblasti patentového ochrany a práva 

duševního vlastnictví „Průmyslová práva v praxi“. 

Začíst se lze do celé řady příspěvků odborníků z praxe, mezi nimiž je i předseda Úřadu průmyslového 

vlastnictví, který se ve svém příspěvku věnuje výhodám udržování si přehledu o světovém stavu techniky a 

patentové ochrany v jiných zemích prostřednictvím patentové databáze Espacenet.  

Na jaře příštího roku se uskuteční již šestý ročník semináře zaměřeného na ochranu průmyslových práv, 

pořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, kde se dozvíte další užitečné informace od odborníků z 

praxe i samotných patentujících firem. 

MPO zveřejnilo analýzu vývoje ekonomiky 

Dokument poskytuje hlavní tendence makroekonomického vývoje, průmyslu, stavebnictví, zahraničního 

a vnitřního obchodu. 

 

  

Více informací   

Více informací   

Více informací   

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vydalo-nove-cislo-zpravodaje-operacniho-programu-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-2021-2027--271827/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prumyslova-prava-v-praxi--mpo-vydalo-newsletter---271344/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-zverejnilo-analyzu-vyvoje-ekonomiky---271814/
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Udržitelnost 
 
Rok udržení podnikání  

Asociace malých a středních podniků zahájila rok 2023 s novým projektem zaměřeným na podporu českých 

firem v období energetické války, ekonomické krize a s nimi spojeným narušením dodavatelsko-

odběratelských řetězců. Projekt s názvem Rok udržení podnikání 2023 se bude skrze řadu seminářů, 

webinářů a podcastů věnovat nejen úsporám a digitalizaci, ale i otázkám udržitelného podnikání či cirkulární 

ekonomiky.  

Dotační podpora při zavádění diverzity a flexibility do pracovní kultury 

Od srpna 2022 nabízí Operační program Zaměstnanost plus možnost požádat o dotační podporu na zavádění 

diverzity a flexibility do pracovního prostředí a firemní kultury. Toto téma se ukazuje jako aktuální a pro 

moderní firmy v ČR velmi přínosné. Dotační podpora nabízí cestu, jak podpořit dobré jméno firmy a jak být 

zajímavým zaměstnavatelem pro kvalitní zaměstnance. Navržené postupy vedou k rozmanitosti pracovních 

kolektivů i jejich větší angažovanosti. 

Pokud Vás toto téma zaujalo, neváhejte kontaktovat vyhlašovatele dotační výzvy 

(diverzita.flexibilita@mpsv.cz) nebo se přihlaste na seminář, kde vám bude věcný záměr podpory představen 

do posledního detailu a budou zodpovězeny všechny Vaše dotazy. Bližší informace o dotační výzvě najdete 

na webu esfcr.cz, kde jsou zveřejněny a pravidelně aktualizovány i termíny pořádaných seminářů. 

Získáte finance na poradenství a aktivní zavádění změn v těchto oblastech:  

• flexibilní formy práce a jejich kombinování 

• rodiče na rodičovské dovolené jako kvalitní a efektivní pracovní síla 

• diverzita a práce s nadějnými talenty 

Více informací najdete také na https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity. 

 

Stránky Centra věnované Udržitelnosti najdete na odkaze https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-

skupiny/udrzitelnost/.  

Více informací   

Více informací   

mailto:diverzita.flexibilita@mpsv.cz
https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://www.crr.cz/een/odborne-pracovni-skupiny/udrzitelnost/
https://amsp.cz/amsp-cr-spustila-novy-rocni-projekt-s-nazvem-rok-udrzeni-podnikani-2023-pripravenym-stesti-preje-a-proto-se-registrujte-jiz-ted/
https://www.esfcr.cz/infocentrum/podpora-flexibility-a-diverzity
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Bezpečnost 
práce 

Finanční 
zdroje pro 
podnikání 

Dotazníkové 

šetření pro EK 

 

V nedávné době bylo otevřeno toto dotazníkové šetření

• Opatření k zamezení úniků nebo ztrát plastových pelet – dotazník je určen firmám, které s plastovými 
peletami (mikroplasty) zacházejí, tedy zabývají se jejich výrobou, přeměnou, recyklací, přepravou, 
skladováním, velkoprodejem a podobně.  

Zavádění digitálních systémů pro monitorování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), například 

aplikací, kamer a nositelných zařízení, může zvýšit bezpečnost pracovišť. Ať už je cíl proaktivní (prevence), 

nebo reaktivní (zmírňování dopadu), jejich úspěch často závisí na přesnosti informací, které shromažďují a 

analyzují. Stejně důležité je poskytnout zaměstnavatelům a pracovníkům informace, které potřebují 

k posouzení výhod a nevýhod, a usnadnit jim tak řádné zavádění těchto systémů. 

Dvě nové zprávy se zabývají výzvami a příležitostmi, které přinášejí inteligentní digitální systémy pro 

monitorování BOZP. Jedna zpráva se zabývá typy, účely a způsoby využití digitálních systémů pro 

monitorování. Druhá zpráva představuje příklady osvědčených postupů pro úspěšnou integraci nových 

systémů pro monitorování na pracovišti. 

Zjistěte více informací o nadcházející kampani nebo se seznamte s našimi materiály na téma digitalizace 

práce 

 

 

Partnerství znalostního transferu  

Zaměření: transfer znalostí mezi podniky a výzkumnými organizacemi  

Datum ukončení příjmu žádostí: 28. dubna 2023 

Více informací naleznete zde. 

  

Více informací   

Více informací   

https://www.crr.cz/dokumenty/smepanel-mikroplasty
https://osha.europa.eu/cs/publications/smart-digital-monitoring-systems-occupational-safety-and-health-uses-and-challenges
https://osha.europa.eu/cs/publications/smart-digital-monitoring-systems-occupational-safety-and-health-workplace-resources-design-implementation-and-use
https://osha.europa.eu/en/campaigns-and-awards/healthy-workplaces-campaigns
https://osha.europa.eu/en/themes/digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/themes/digitalisation-work
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-i/
https://osha.europa.eu/cs/highlights/can-digital-monitoring-systems-redefine-workers-safety-and-health
https://www.crr.cz/dokumenty/smepanel-mikroplasty
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Inovační vouchery  

Zaměření: sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv 

průmyslového vlastnictví  

Datum ukončení příjmu žádostí: 1. února 2024 

Více informací naleznete zde. 

 

Technologické platformy  

Zaměření: rozvoj inovačních sítí – technologických platforem 

Datum ukončení příjmu žádostí: 14. dubna 2023 

Více informací naleznete zde. 

 

Obnovitelné zdroje energie (větrné elektrárny) 

Zaměření: výstavba větrných elektráren  

Datum ukončení příjmu žádostí: 1. února 2024 

Více informací naleznete zde.  

 

  

https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-vyzva-ii/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologicke-platformy-optak/technologicke-platformy-vyzva-i/
https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vetrne-elektrarny-vyzva-i/
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EUwatch 
Elektronický newsletter EUwatch vydává Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky. 

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu SMP na základě smlouvy č. 101052765 a 

kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
 


