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Vážení klienti a příznivci sítě Enterprise Europe Network, 
 
přinášíme Vám další číslo Newsletteru. Kromě tradičních 
informací o plánovaných akcích a aktivitách naší sítě, Vám 
přinášíme video, které představuje standartní průběh 
kooperačního setkání.  
 
A dále bychom Vás rádi informovali, že se novým 
koordinátorem projektu Enterprise Europe Network ČR stal 
Ing. Petr Hladík, Ph.D. 
 
Tým Enterprise Europe Network 
Více informací o našich službách získáte na stránkách: 

      www.een.cz  

  
 
 
 
 

Co jsme pro Vás připravili: 
 

Plánované akce 2 - 7 

Informace a zajímavosti 8 - 11 

Aktuální výzvy financování spolupráce ve VaV 10 - 11

https://www.youtube.com/watch?v=ZfKhDN2d4-M&feature=youtu.be%20
http://www.een.cz/
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Plánované akce 

 
 
 
Festival Exportu 
 
Kdy: 17. – 18. 6. 2015 
Kde: Kongresové centrum Praha 
 
V roce 2015 proběhne jiţ III. ročník akce Festival Exportu CZ organizované sdruţením CzechInno. V minulém 
roce festival navštívilo více neţ 400 účastníků z 20 zemí, kteří poslouchali prezentace 55 lektorů, a bylo 
prezentováno 51 expozic z 18 zemí celého světa. 
Kooperační setkání (matchmaking event) organizované Enterprise Europe Network nabízí obchodní 
kontakty na firmy, které hledají potenciální partnery v České republice a dalších zemích s cílem zajistit 
udrţitelný rozvoj podnikání a růst. Schůzky firem se budou konat na základě předem naplánovaného rozvrhu 
podle zájmu a profilů jednotlivých účastníků akce.  
Více o tom, jak toto setkání funguje, se dozvíte v tomto videu. 
 
Registrace: Matchmaking Event 
 

 
 
 
 
Kulatý stůl zaměřený na Transfer Technologií v podnikatelském partnerství v rámci 
Evropského roku rozvoje 2015 

 
Kdy: 20. 4. 2015 
Kde: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9 
 
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy 
České republiky (SP ČR) a klastrem CREA – Hydro & Energy, o.s. si Vás dovolují pozvat k jednání u kulatého 
stolu zaměřeného na transfer technologií v podnikatelském partnerství v rámci Evropského roku rozvoje 
2015. Síť Enterprise Europe Network ČR je mediálním partnerem akce. Zástupce sítě zde přednese 
příspěvek Podpora mezinárodní spolupráce se třetími zeměmi a její programy pro výzkum, vývoj a inovace. 
Dále se bude diskutovat o moţnostech zapojení soukromého sektoru do projektů zahraniční rozvojové 
spolupráce (ZRS). 
 
Více informací 
 
 
 
 
 

Enterprise Europe Network na For Energo a For Surface  
 
Kdy: 21. 4. 2015 - 24. 4. 2015 
Kde: Praha, Letňany 
 
Veletrh FOR ENERGO, který se koná v Letňanech v rámci souboru jarních veletrhů ABF společně s veletrhy 
FOR INDUSTRY, FOR SURFACE, FOR AUTOMATION a FOR WELD nabízí širokou škálu zajímavých 
technologií pro průmysl i návštěvníky z řad soukromníků. Technologické centrum AV ČR, které je odborným 
garantem 4. ročníku tohoto veletrhu, nabídlo prostor svého stánku tentokrát všem ústavům Akademie věd 
ČR, aby prezentovali výsledky svého výzkumu a spolupráce s průmyslem. V rámci stánku Technologického 
centra AV ČR v hale věnované FOR ENERGO se představí firma Elzaco, Ústav termomechaniky AV ČR, 
v.v.i. a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. a s nimi spolupracující firma HE3DA s.r.o., jejíchţ 
prostřednictvím ústavy představí průmyslové aplikace společného vývoje. 
 
Více informací 
Těšíme se na setkání s odborníky i laiky na výstavišti v Letňanech a nabízíme volnou vstupenku na veletrh, 
kterou si můţete objednat na emailu: kudrnova@tc.cz 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfKhDN2d4-M&feature=youtu.be%20
https://www.b2match.eu/fex2015
https://www.b2match.eu/fex2015
http://www.enterprise-europe-network.cz/files/pozvanka.pdf
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/akce/enterprise-europe-network-na-for-energo-a-for-surface?c=blue
mailto:kudrnova@tc.cz
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3rd International B2B Software Days – The Future of Digital Business 

 
Kdy: 27. - 28. 4. 2015 
Kde: Vídeň, Rakousko 
 
Enterprise Europe Network Vás zve k účasti na kooperačních setkáních s názvem "3rd International B2B 
Software Days – The Future of Digital Business", kterým bude předcházet konference s renomovanými 
řečníky z firem jako Google, Ericsson, IKARUS Security Software. 
 
Účast na akci je zdarma, ale je potřeba se předem zaregistrovat na stránkách akce, kde zároveň můţete najít 
bliţší informace k jiţ zaregistrovaným firmám:  
 
Registrace:: https://www.b2match.eu/softwaredays2015    
 
 

 
 
 
 
 
 
Nitra Engineering 2015 
 
Kdy: 19. 5. 2015 
Kde: Pavilon K, výstaviště Agrokomplex, Nitra, Slovensko 
 
BIC Bratislava ve spolupráci se SARIO a členy sítě Enterprise Europe Network pořádá Mezinárodní 
strojírenský kooperační den – Nitra Engineering 2015. 
Akce probíhá formou bilaterálních setkání firem v délce 30 minut/schůzku, které budou naplánovány dopředu 
podle poţadavků jednotlivých registrovaných účastníků. Cílem akce je partnerské setkání firem poptávajících 
nebo nabízejících technologickou nebo obchodní spolupráci v oblasti strojírenství. 
Zaregistrujete se v angličtině on-line do 4. května na stránkách akce:  
http://sbl.sario.sk/registration/1 a v poloţce How did you know about the event? uveďte, prosím, „Enterprise 
Europe Network― . 
Registrační poplatek 40 Euro splatný je splatný předem (po registraci obdrţíte další informace e-mailem). 
 
Více informací 
 

 
 
 
 
 
Komercializace výsledků VaV v oblasti biotechnologií 
 
Kdy: 14. 5. 2015 
Kde: Technologické centrum BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň 
 
BIC Plzeň a Jihomoravské inovační centrum si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem Komercializace 
výsledků VaV v oblasti biotechnologií, který proběhne v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. 
Účastníci semináře se dozví bliţší informace o programech Fast Track to Innovation Pilot a SME Instrument. 
Dále budou prezentovány moţnosti komercializace VaV prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network 
či portálu Gate2Biotech. V závěru semináře zazní také prezentace zkušeností firem a výzkumných institucí 
s konkrétní komercializací výsledků VaV. Účast na semináři je zdarma. Bliţší informace o programu a místu 
konání lze nalézt zde.  
 
Registrace nejpozději do 8. Května 2015 zde 

 

https://www.b2match.eu/softwaredays2015
http://sbl.sario.sk/registration/1
http://sbl.sario.sk/
http://bit.ly/1DW8lXw
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Open Day JIC 
 
Kdy: 26. 5. 2015 
Kde: Brno 
 
Od prvního Open Day uběhlo jiţ 5 měsíců, od té doby zaplnily budovu JIC INMEC inovativní firmy, startupy 
a byznys experti. Potkejte se s nimi na seminářích, panelové diskuzi nebo v uvolněné atmosféře grilovačky 
či networkingu v rámci Open Day JIC. 
V rámci programu jsme pro Vás připravili např. seminář „Řekněte si o 2,5 milionu euro pro svůj byznys―, kde 
bude představen nový program SME Instrument. Mezi vystupujícími bude jak první české firma, která v tomto 
programu uspěla, tak také mezinárodní hodnotitelé projektů. Dalším zajímavým bodem programu bude 
panelová diskuze o nástupnictví ve firmám „Díky, tati― V rámci diskuze představí pět podnikatelů zkušenosti 
a vize spojené s vedením svých firem po předání do rukou potomků či cizích lidí. Moderátorem je Martin 
Dokoupil - entrepreneur in residence programu JIC MASTER. 
 
Více informací  
 

 
 
 
 
Podnikání v Rakousku – Jak na to! 
Kdy: 2. 6. 2015 
Kde: RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno 
 
Ve spolupráci s firmou AUDITOR a rakouskou institucí ABA nabízíme podnikatelům, kteří podnikají nebo mají 
zájem o podnikání v Rakousku, workshop a bezplatné individuální konzultace. 
Získáte komplexní odpovědi na Vaše otázky týkající se expanze do Rakouska: specifikace trhu, daňových 
a právních souvislostí, nákladových faktorů, ţivnostenského listu, provozování sluţebních automobilů, 
hledání vhodných dodavatelů a působnosti. Vyuţijte moţnost individuálního poradenství s experty 
na podnikání v Rakousku, právním a daňovým poradcem. 
Kaţdý účastník má k dispozici bezplatné individuální poradenství v rozsahu 30 min. Přihlášení je platné 
po zaslání vyplněného formuláře. Konkrétní čas konzultace bude kaţdému přidělen. Kapacita konzultací je 
omezená. Věříme, ţe tato platforma Vám můţe pomoci objevit nové obchodní obzory a akcelerovat Váš 

očekávaný růst. 
ÚČAST na akci je po registraci nejpozději do 28. 5. ZDARMA!  
Registrace a dotazy: Magda Drholcová, tel: 532 194 932, e-mail: projekty@rhkbrno.cz 

 
 
 
 
Brokerage Event Horizon 2020 – Research, Development and Innovation 
 
Kdy: 11. 6. 2015 
Kde: Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
 
Cílem akce je pomoci podnikatelům, vysokým školám a výzkumným organizacím nalézt vhodného partnera 
k vytvoření konsorcia pro realizaci mezinárodních projektů v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Pokud tedy 
uvaţujete o přípravě projektu v rámci programu Horizont 2020, ERASMUS+ nebo EUROSTARS nebo 
hledáte partnery pro spolupráci v mezinárodních projektech zaměřených na výzkum, vývoj a inovace, máte 
jedinečnou příleţitost setkat se s potenciálními partnery!  
V loňském roce se dvoustranných jednání účastnilo 169 účastníků reprezentujících firmy, vysoké školy 
a výzkumné instituce z ČR, Polska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Slovinska, Německa, Itálie, Ukrajiny, 
Portugalska a Velké Británie. V letošním roce se očekává podobná účast. 
 
Registrace a bližší informace:  
Kontakt: Eva Šimečková, telefon: +420 597 479 335, e-mail: een@khkmsk.cz 
 

http://openday.jic.cz/
mailto:projekty@rhkbrno.cz
https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015
mailto:een@khkmsk.cz
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EuroNanoForum 2015 – matchmakingové setkání firem 
 
Kdy: 10. - 12. 6. 2015 
Kde: Riga, Litva 
 
Ve dnech 10. - 12. 6. 2015 se uskuteční v Rize tradiční konference Euronanoforum 2015, která se koná vţdy 
jednou za 2 roky v předsednické zemi EU. Technologické centrum AV ČR společně s agenturou CzechInvest 
nabízí firmám a výzkumným institucím prostor na stánku, kde mohou prezentovat svoje nové technologie 
a hledat partnery pro výzkumnou spolupráci. O stánek je tradičně velký zájem i vzhledem k nákladům, které 
pokrývá síť Enterprise Europe Network, která zde spolupořádá i matchmakingové setkání, kde si mohou firmy 
rezervovat schůzky se zajímavými partnery na základě jejich profilu.  
Akce je pořádána ve spolupráci s Latvian Technological Center. 
 
Registrace 
Více informací 
 

 
 
Greater Region - Business Days in Luxembourg 
Obchodní jednání s partnery z Lucemburska, Belgie, Německa či Francie 
 
Kdy: 17. 6. – 18. 6. 2015 
Kde: Lucemburk 
 
Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR Vás zve na dvoudenní obchodní jednání 
s firmami z průmyslově vyspělé oblasti nazývané Greater Region - „Velký region―, kterou tvoří Lucembursko 
a přilehlé regiony z Francie, Německa a Belgie. Česká účast na letošním ročníku GR Business Days 
je organizována ve spolupráci s Ing. Petrem Kubernátem, Velvyslancem České republiky v Lucemburku.  
 
V roce 2014 se GR Business Days zúčastnilo 400 firem z 20 zemí a proběhlo více neţ 4000 obchodních 
schůzek. Akce je určena firmám z těchto oborů: eko-technologie, e-mobilita, ICT, telekomunikace, 
e-commerce a webmarketing, coaching & training, účetní a daňové poradenství, podnikové poradenství,

 

auditorské sluţby, vzdělávání, marketing a komunikace, pojišťovnictví, bankovnictví a finance, vydavatelská 
činnost, kongresová turistika, přeprava, logistika a doprovodné sluţby pro firmy.  
Jiţ nyní je přihlášeno 100 účastníků, především z Lucemburska. 
 
Více informací  
Kontakt: Ing. Eva Hrubešová, e-mail: hrubesova@crr.cz 
 

 
 
 
Semináře k vysílání pracovníků a přeshraničnímu poskytování služeb 
 
Kdy a kde:  
2. 6. 2015 - Děčín 
4. 6. 2015 - České Budějovice 
23. 6. 2015 - Hradec Králové  
 
Ve čtvrtek 4. června 2015 se uskuteční seminář týkající se vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování 
sluţeb. Je vhodný pro všechny firmy a OSVČ, které realizují své zakázky v zahraničí nebo tam vysílají své 
zaměstnance. Komplexní informace včetně uţitečných příkladů přednese odbornice na tuto problematiku 
RNDr. Jitka Ryšavá (Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR). Účast na akci je 
zdarma. Akce proběhne v Českých Budějovicích (v prostorách Jihočeské hospodářské komory).  
Registrace: Ing. Lucie Pučelíková, BIC Plzeň, tel.: 377 205 211, e-mail: pucelikova@bic.cz. 
 
Obdobný seminář se bude konat v úterý 2. června 2015 v Děčíně, seminář bude organizován ve spolupráci 
s OHK Děčín a v úterý 23. 6. 2015 v Hradci Králové. 
Registrace: Mgr. Petra Šmídová, Centru pro regionální rozvoj ČR, tel.: 234 006 235, e-mail: smidova@crr.cz. 
 
Více informací 
 

 

https://www.b2match.eu/euronanoforum2015
http://www.enterprise-europe-network.cz/files/pozvanka.pdf
http://www.een-matchmaking.com/gr-businessdays2015/
http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/novinky?id=4195
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Nové obchodní obzory 
 
Kdy: 14. – 15. 9. 2015 
Kde: Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno 
 
Kontakt-Kontrakt je etablovanou a firmami vyhledávanou dlouhodobou platformou pro stimulaci mezinárodní 
i tuzemské spolupráce, realizovanou Regionální hospodářskou komorou Brno v rámci sítě Enterprise Europe 
Network. Jejím účelem není jen první osobní setkání potenciálních partnerů u jednacího stolu, ale 
i dlouhodobá příprava, asistence a podpora před, během a po vlastní akci v podobě balíčku poradenských 
činností a vzdělávacích sluţeb s cílem dovést nastartovaná jednání do předkontraktační a kontraktační 
úrovně v podobě uzavřených dohod o spolupráci. Během posledních dvou let se do aktivit tohoto projektu 
zapojilo přes 870 firem z 22 zemí, které absolvovaly přes 3200 bilaterálních jednání. 
 
Další pokračování se bude konat 14. - 15. 9. 2015 během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. 
Aktuálně můţete v online katalogu vyhledávat mezi více neţ 150 společnostmi z 8 států. Očekává se 
významné zastoupení zahraničních účastníků, především z Maďarska, Rakouska či Slovenska, včetně 
zapojení firem z atraktivních trhů, jako Čína, Jiţní Korea nebo Blízký východ. Aktivně se budou účastnit 
i zástupci fakult Vysokého učení technického v Brně či Mendelovy univerzity, s cílem podpořit vzájemné 
vzdělávací a výzkumné aktivity, vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků, přiblíţení se potřebám 
praxe a vytvoření silnějších vazeb mezi průmyslem, vysokými školami a výzkumem. Exportní aktivity bude 
dále navíc moţné projednat s vybranými zahraničními kancelářemi agentury CzechTrade. 
 
Více informací o projektu, katalog účastníků naleznete zde. 
 

 
 
 
 
Účast sítě Enterprise Europe Network během EXPO 2015 Milán 
 
Kdy: 1. 5. – 31. 10. 2015 
Kde: Milán 
 
Ústředním tématem světové výstavy je "Feeding the Planet, Energy for Life" (Jak nakrmit planetu a zajistit 
energii pro ţivot). Enterprise Europe Network pořádá v rámci Expa matchmakingová setkání z různých oborů. 
To umoţňuje návštěvníkům předem naplánovat moţnost obchodní schůzky a efektivně vyuţít svou účast na 
Expo Milán 2015. 
 
Výroba potravin, 6. – 7. 5. 2015 
přítomny budou delegace z EUROMED (země středního východu) a Turecka. 
Obory: výroba potravin a nápojů, inovativní a vysoce kvalitní potraviny, kontrola bezpečnosti a kvality potravin, 
konzervace a skladovatelnost potravin, řízení oběhu potravin, logistika, prodej 
 
Kreativita a inovace ve výrobě potravin, 12. 6. 2015 
přítomny budou delegace z CELAC (sdruţení zemí Latinské Ameriky). 
Obory: food design, HO.RE.CA design, turistika zaměřená na potraviny a víno, potraviny – tradice a kultura, 
technologie pro zemědělství 
 
Lifesciences – setkání v Itálii, 30. 9. – 2. 10. 2015 
přítomny budou delegace z ASEAN (sdruţení zemí jihovýchodní Asie). 
Obory: biotechnologie, zdravotnické prostředky, léčiva a ţivné látky, informační technologie pro zdraví, sluţby 
a související aktivity 
 
Ekologicky efektivní řízení zdrojů v potravinářství, 5. – 6. 10. 2015 
přítomny budou delegace z USA a Kanady. 
Obory: řízení opětovného vyuţití odpadních vod, sníţení spotřeby vody, technologie pro monitorování a řízení 
v zemědělství, nakládání s odpady v potravinářství, obnovitelné zdroje energie 
 
Více informací  
 

 

http://kk2015.converve.com/index.php?lang=cz
https://b2match.eu/expo2015
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Konference: Inteligentní zadávání veřejných zakázek 
 
Kdy: 12. 6. 2015 
Kde: Praha 
 
Na začátku roku 2014 vešly v účinnost nové směrnice o zadávání veřejných zakázek a směrnice 
o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Implementace nových směrnic o zadávání veřejných 
zakázek rovněţ poskytuje moţnost přehodnotit způsob zadávání veřejných zakázek v jednotlivých zemích 
Evropské unie, aby byla účinnější a efektivnější. Tato konference je organizována Evropskou komisí 
a Ministerstvem pro místní rozvoj.  
 
Více informací, program akce a registrace (Lhůta pro registraci je 17. května 2015.) 
 

 
 
 
 
Advanced manufacturing and prototyping 
120" pro inovativní firmy - okamžitá příležitost ke spolupráci 
 
Kdy: 24. 6. 2015 
Kde: Brno 
 
Ve spolupráci s Česko-německou obchodní komorou pořádá JIC další z řady networkingových setkání JIC 
120― tentokráte zaměřené na oblast „advanced manufacturing and prototyping―. Účastníci se setkávají 
u kulatých stolů dle předem daného rozpisu. Kaţdý zástupce má 120 vteřin na představení činnosti firmy 
a oblastí pro moţnou spolupráci. Následuje neformální společenský večer s rautem či jiným programem, který 
nabízí prostor pro networking a domluvu konkrétních spoluprací. Účast na akci je bezplatná. Za kaţdou firmu 
se smí účastnit pouze jeden zástupce. 
Více informací  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8135&lang=en&title=Conference-on-Smart-Public-Procurement%3A-new-frontiers-for-public-procurement
http://www.jic.cz/120-vterin-pro-inovativni-firmy
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Informace a zajímavosti 

 
 
Evropské služby na pomoc exportérům do zemí jihovýchodní Asie:  
ASEAN IPR SME Helpdesk 
 
Evropská komise provozuje bezplatné vysoce kvalitní on-line sluţby na pomoc evropským malým a středním 
firmám exportujícím nebo usilujícím o společné podnikání ve vybraných zemích jihovýchodní Asie (Brunej, 
Kambodţa, Laos, Barma, Filipíny, Vietnam, Malajsie, Singapur, Thajsko a Indonésie). Některé z těchto 
dynamicky se rozvíjejících států (např. Vietnam, Thajsko nebo Singapur) představují pro české výrobce 
prioritní či zájmové trhy, jeţ jsou jmenovitě uváděny v Exportní strategii ČR 2012-2020.  
Stránky ASEAN IPR Helpdesk jsou zaměřeny především na nápomoc při ochraně duševního vlastnictví 
(Intellectual Property, IP) v tomto teritoriu. Zájemci zde naleznou jednak jednotně zpracovanou základní 
informaci o hospodářských charakteristikách uvedených zemí a o specifických místních celních pravidlech, 
doplněnou o základní charakteristiky jednotlivých národních systémů ochrany duševního vlastnictví, včetně 
moţností vymáhání souvisejících práv. Další praktické informace a konkrétní rady se týkají nejlepších 
postupů, jak chránit firemní IP na daném trhu, jak se vyvarovat jeho ohroţení při účasti na místních veletrzích 
a v marketingových kampaních i jak efektivně postupovat, pokud dojde k padělání či imitování firemních 
výrobků. Zájemci o hlubší seznámení s uvedenou problematikou mohou také vyuţít pestré nabídky volně 
staţitelných publikací, případových studií nebo tematických videí, nebo se přímo zúčastnit některého z mnoha 
specializovaných webinářů, e-learningových kurzů nebo fysických školení pořádaných periodicky na různých 
místech jihovýchodní Asie nebo v Evropě. Firmy se zájmem o kontinuální sledování této agendy se mohou 
přihlásit i k odběru bezplatného Newletteru nebo čtvrtletně vydávaného Bulletinu.  
Důleţité informace z oblasti ochrany duševního vlastnictví jsou vhodně doplněny přehlednými radami ohledně 
souvisejících podnikatelských otázek – např. jak v daném regionu vyhledávat obchodní partnery, jaké jsou 
moţnosti najímání místních pracovníků a zakládání společných podniků, jak v daných zemích zorganizovat 
firemní výzkum a vývoj a prodejní či distribuční sítě aj.  
Podstatnou součástí sluţeb ASEAN IPR Helpdesk je samozřejmě i „horká linka― určená pro konkrétní dotazy 
firem nebo jednotlivých podnikatelů. Poradenskou linku provozuje skupina s ASEAN IPR Helpdesk úzce 
spolupracujících kvalifikovaných právníků, patentových zástupců, konzultantů a mediátorů, kteří znají důvěrně 
místní prostředí a hovoří několika světovými jazyky. Tyto experty lze poţádat e-mailem, telefonicky nebo při 
osobním setkání o diskrétní bezplatnou konzultaci.  
Pokud tedy vaše firma uvaţuje o podnikání v některé z uvedených zemí jihovýchodní Asie, můţe být pro vás 
sluţba ASEAN IPR Helpdesk důleţitým pojítkem k úspěchu na tomto perspektivním trhu. 
 
Více informací 
 
Václav Suchý, Technologické centrum AV ČR 
 
 

 

Účinné a hospodárné patentové strategie pro malé a střední podniky 

 

Mnoha inovačně orientovaným malým a středním firmám můţe zajistit podstatné konkurenční výhody vhodně 
zvolená strategie ochrany a nakládání s duševním vlastnictvím. Přitom se nemusí nutně jednat o dobře 
známé registrace patentů, uţitných vzorů či ochranných známek. Existují totiţ jiné, podstatně levnější 
alternativní postupy, jak lze současný patentový systém vyuţívat, aby vám poskytoval obchodní výhody, aniţ 
abyste museli přistupovat k podání patentové přihlášky. Podobné alternativní strategie, jak ochránit 
a efektivně zúročit cenné duševní vlastnictví vašeho podniku, mohou být velmi důleţité zejména pro malé 
začínající firmy, které se často potýkají s omezenými finančními prostředky.  

Dva přední evropští IP experti – Roberto d´Erme and Jeremy Philpott, v článku „Účinné a hospodárné 
patentové strategie pro malé a střední podniky― tyto moţnosti blíţe přibliţují. Přístupným způsobem vás 
provedou řadou reálných situací a problémů, s nimiţ se vaše firma jiţ moţná dříve setkala, nebo se s nimi 
můţe setkat v budoucnu. Tito experti vám např. poradí, jak analyzovat strategii vašich konkurentů, kdy a proč 
má smysl vaše inovace ochraňovat, zda je výhodnější inovaci prodat nebo licencovat, nebo jak se vyvarovat 
nákladných a vleklých soudních sporů o práva k vašemu duševnímu vlastnictví.  

Celý text jejich článku v češtině naleznete ZDE.  

 
Václav Suchý, Technologické centrum AV ČR 
 

 
 

http://www.asean-iprhelpdesk.eu/
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/informacni-servis/dusevni-vlastnictvi/ucinne-a-hospodarne-patentove-strategie-pro-male-a-stredni
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Závěrečná konference Single Market Forum 

 
Dne 26. 3. 2015 proběhla v Rize závěrečná konference 
Single Market Fórum organizovaná Evropskou komisí 
a lotyšským předsednictvím, jeţ uzavřela sérii 20 setkání 
a konferencí konaných v letech 2014 a 2015 v řadě zemí EU. 
Konferenci zahájily komisařka pro vnitřní trh Elzbieta 
Bienkowska, lotyšská ministryně hospodářství Dana 
Reizniece-Ozola a předsedkyně výboru pro vnitřní trh 
a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu Vicky Ford.  
Po úvodních projevech následovaly tři panelové diskuse – 
kulaté stoly, kterých se účastnili jak zástupci evropských 
institucí, tak firem či institucí na podporu podniků a podnikání 
z celé. Témata panelů byla následující: 
1. Nedostatky jednotného vnitřního trhu a jejich řešení. 
2. Přeshraniční podnikání: překonávání překáţek při přeshraničním poskytování sluţeb v rámci EU. 
3. Reforma regulace profesí přispívá k tvorbě pracovních míst a ke zlepšení přístupu spotřebitelů ke sluţbám. 
Jako jediná zástupkyně z České republiky na konferenci vystoupila RNDr. Jitka Ryšavá z Enterprise Europe 
Network při Centru pro regionální rozvoj ČR: Během 2. panelu se věnovala překáţkám, kterým podnikatelé 
při přeshraničním poskytování sluţeb čelí. Jedná se především o zvýšené náklady, nedostatek informací, 
nejednotný přístup odpovědných orgánů v různých zemí EU či často se měnící podmínky. 
Konference, jíţ se účastnilo více neţ 150 zástupců firem a institucí z celé EU, byla přenášena on-line, pomocí 
Twitteru se do diskuse mohli zapojit i zájemci mimo jednací sál. Přispěla k lepšímu pochopení problematiky 
jednotného vnitřního trhu, vyjasnění stanovisek a snad i k následnému postupnému odstraňování 
přetrvávajících překáţek. 

 

Jitka Ryšavá, Centrum ro regionální rozvoj ČR 
 

 

 

Enterprise Europe Network hostilo výrobce lehkých sportovních letadel 

 

Workshop zaměřený na výměnu 
zkušeností s certifikací malých letadel 
kategorie LSA (Light – Sport Aircraft) 
se uskutečnil ve dnech 24. - 25. 2. 
V Technologickém centru AV ČR. 
Workshopu se zúčastnili také tři 
zástupci agentury EASA (Eauropean 
Aviation Safety Agency), pod jejíţ 
křídla typová certifikace v kategorii 
LSA od roku 2011 spadá. Se zástupci 
výrobců zde diskutovali hlavně 
technické a procesní poţadavky 
certifikace letadel této lehké 
kategorie. Není bez zajímavosti, ţe 
z 25 účastníků workshopu reprezentovali 
největší část právě čeští výrobci, 
nechyběly ale ani firmy ze Slovenska, 
Itálie, Litvy, Německa a Slovinska. 

Celá diskuse během workshopu měla 
za cíl sjednotit pohled na systém certifikace pro malá letadla, který povaţuje odborná veřejnost za příliš 
komplikovaný a nepřehledný. Účastníci projevili také zájem podávat ţádost o typový certifikát např. formou 
šablon dokumentů, účastnit se tematicky zaměřených workshopů apod. 

Workshop s Technologickým centrem AV ČR připravila LAMA EUROPE – Light Aircraft Manufacturers 
Association. 

 
Ondřej Šimek, Technologické centrum AV ČR 
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Aktuální výzvy 

 

 

Operační programy – 1. výzvy na konci dubna 
 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – na konci dubna je plánováno vyhlášení 
výzev programů Inovace, Aplikace, Potenciál, Partnerství znalostního transferu, Poradenství 2, Marketing 
nebo Nemovitosti. 
Harmonogramy všech programů jsou k dispozici zde 
 
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ 

 
 
 
 
 
 

Plánovaná výzva komunitárního programu LIFE 
 
Program Evropské Unie LIFE (the Financial Instrument for the Environment) má v programovacím období 
2014-2020 schválen rozpočet ve výši 3,4 mld. Euro. V rámci výzvy pro podání návrhů grantů LIFE 2015 byl 
zveřejněn předběţný harmonogram výzev. První výzvy budou otevřeny jiţ od 1. 6. 2015, proto je vhodný čas 
pro přípravu projektů. 
 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm  
 
 
 

 
 

 
„E!DI“ Eureka Danube Multilateral Call – podpora VaV v MSP 
 
10. 3. byla otevřena výzva na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Téma projektu není 
tematicky omezeno, musí se však jednat o inovativní produkt, proces nebo sluţbu. Podmínkou je zapojení 
minimálně 2 MSP z dvou členských zemí Danube Region (AT, BA, BG, HR, CZ, DE, HU, ME, RO, RS a SK). 
Financováno je 75 % výdajů a délka projektu 1-3 roky. 
Uzávěrka návrhů projektů 30. 4.  
 
http://www.eurekanetwork.org/danube-region-call-for-projects 
 
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/financovani/aktualni-vyzvy/e-di-eureka-danube-podpora-
vyzkumu-a-vyvoje-v-msp 
 
 
 
 
 
 
 Program Záruka pro malé a střední podnikatele 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou 
(ČMZRB) připravilo nový program "Záruka 2015 — 2023" pro poskytování záruk za úvěry pro malé a střední 
podniky. V prvních letech programu bude moci tento fond zaručit úvěry aţ do výše 5,3 miliardy korun. Ţádosti 
o záruky přijímají pobočky ČMZRB od dnešního dne. 
 
Více informací a registrace zde 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci?t=4#Tabs
http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.eurekanetwork.org/danube-region-call-for-projects
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/financovani/aktualni-vyzvy/e-di-eureka-danube-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-v-msp
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/financovani/aktualni-vyzvy/e-di-eureka-danube-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-v-msp
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/financovani/aktualni-vyzvy/program-zaruka-pro-male-a-stredni-podnikatele
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Horizont 2020 – Fast Track to Innovation 
 
V rámci Horizontu 2020 se jedná o pilotní podporu inovačních aktivit a jejich průmyslového vyuţití. Jsou zde 
podporována konsorcia včetně velkých podniků, témata projektů si určují sami navrhovatelé (přístup bottom-
up). Projekt je moţné realizovat po dobu max. 3 let. Výzva je trvale otevřená, se třemi průběţnými 
uzávěrkami v kaţdém roce (letos 29. 4. 2015). 
 
Informace zde: http://www.h2020.cz/cs  
 
 
 
 
 
 
 

 
IraSME – podpora klastrů 
 
Mezinárodní síť ministerstev a finančních institucí, která podporuje spolupráci malých a středních podniků 
na mezinárodní úrovni za účasti výzkumných a technologických organizací. 
Výzvy k zapojení se do programu jsou vyhlašovány dvakrát ročně a podporovány jsou projekty řešící 
inovativní produkty, procesy a technologické sluţby. Téma není nijak stanoveno, řešitelé si ho mohou zvolit 
samy. Financování projektů je zajištěno prostřednictvím národních a regionálních programů jednotlivých 
členských států podle pravidel ERA-NET. 
Podmínkou zapojení se do programu je vytvoření mezinárodního konsorcia minimálně dvou MSP ze dvou 
různých zemí. Zapojení výzkumné instituce není povinné. V ČR jsou podporovány pouze klastry. 
Členskými státy jsou Česká republika, Rakousko, Německo, Polsko, Belgie a Rusko.  

16. výzva bude vyhlášena v červnu 2016 

Bliţší informace zde: http://www.ira-sme.net/calls/next-calls/ 

Pro navázání spolupráce se zahraničními partnery, případně pro navázání kontaktů a výměně 
technologických zkušeností a informací je uspořádána v Berlíně 11. 6. 2015 akce IraSME Partnering Event. 

Více informací a registrace zde 

http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/financovani/aktualni-vyzvy/irasme-podpora-klastru 

 

 

http://www.h2020.cz/cs
http://www.ira-sme.net/calls/next-calls/
http://www.cornet-era.net/index.php?seite=partnering_event_berlin_2015_introduction&navigation=5970&kanal=html
http://www.enterprise-europe-network.cz/cs/financovani/aktualni-vyzvy/irasme-podpora-klastru
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Technologické centrum AV ČR 

Koordinátor sítě  
Enterprise Europe Network v ČR 

Ve Struhách 27, Praha 6 
www.tc.cz 

 

Partneři 

 

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR 
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 (kancelář: Ve Struhách 27, Praha 6) 
Tel.: 234 006 232, e-mail: een@crr.cz, www.crr.cz/een 

 

BIC PLZEŇ, společnost s ručením omezeným 
Riegrova 1, 306 25 Plzeň 
Tel.: 377 235 379, e-mail: bic@bic.cz, www.bic.cz 

 

JIC, zájmové sdružení právnických osob 
Purkyňova 649/127, 612 00 Brno 
Tel.: 541 143 000, e-mail: tts@jic.cz, www.jic.cz 

 

Regionální hospodářská komora Brno 
Výstaviště 1, 648 04 Brno 
Tel.: 532 194 927, e-mail: eenbrno@rhkbrno.cz, www.rhkbrno.cz 

 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
Tel.: 597 479 333, e-mail: info@khkmsk.cz, www.khkmsk.cz 

 
Sluţby Enterprise Europe Network jsou financované z programů  

Evropské unie COSME a Horizont 2020 grantovou smlouvou číslo 649328 a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 
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http://www.crr.cz/een

