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Vážení čtenáři,
dvanácté číslo našeho newsletteru je
dalším z řady mimořádných monotematických čísel věnovaných různým
činnostem, kterými se Centrum pro
regionální rozvoj ČR zabývá. Tentokráte bude speciální číslo vůbec poprvé
zaměřeno na projekt Enterprise Europe Network. Naše organizace patří
v České republice k institucím s nejdelší zkušeností s agendou evropských
fondů, které se věnujeme již od konce
devadesátých let. Tehdy jsme začali
administrovat programy předvstupní
pomoci včetně nejznámějšího PHARE
a již tehdy jsme také byli hostitelským
pracovištěm pro Euro Info Centrum
(EIC) Praha, poradenskou síť věnující
se poskytování informací a poradenství o Evropské unii. Nástupcem EIC
je dnes síť Enterprise Europe Network,
která působí ve více než padesáti zemích světa a výrazně tak překračuje
hranice samotné Evropské unie. Centrum pro regionální rozvoj ČR je jedním
z jedenácti hostitelských pracovišť této
sítě v České republice, koordinátorem
české sítě je Technologické centrum
AV ČR. Vzdělávací a poradenská činnost sítě zahrnuje poskytování informací o podnikatelském prostředí v zemích EU a o evropských programech
a projektech, poradenství v oblasti
evropské legislativy, zprostředkování
účasti českých firem na významných
světových obchodních burzách a veletrzích, zveřejňování nabídek/poptávek podniků v celosvětové obchodní
databázi a v neposlední řadě pořádání
odborných seminářů, školení či konferencí na aktuální témata. Máme tedy
více než patnáctiletou zkušenost spolupráce s českými podniky, kterým se
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snažíme pomoci v jejich snaze proniknout (nejen) na evropský trh. A zpětná
vazba od vás, podnikatelů, potvrzuje,
že se naše dlouholetá zkušenost promítla do vysoké odborné erudice našich pracovnic. I nadále tak budeme
pro váš byznys překračující národní
hranice spolehlivým partnerem.
Markéta Reedová
generální ředitelka CRR ČR

V letošním roce jsou pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) při
Centru pro regionální rozvoj ČR a při
Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje nositeli projektu
Czech Local Visibility Events – EEN,
jehož cílem je lepší koordinace a propagace aktivit směřujících na podporu malých a středních podniků. EEN
samozřejmě není jediným subjektem,
který se na tento dynamicky se rozvíjející segment byznysu soustřeďuje. V letošním roce se proto spojilo
přes třicet organizací a institucí, aby
své služby, akce i produkty nabízelo
společně a koordinovaně, a to pod
mottem "Společně pro úspěch vašeho podnikání". Cílem této spolupráce je ukázat, že aktivity organizací,
poskytujících poradenství a podporu
malým a středním podnikům, se navzájem doplňují a vytvářejí systém,
který umožní firmám získat snadno
konkrétní a cílenou službu či produkt,
který jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost a zefektivní jejich podnikání. Kromě navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi
a institucemi je cílem projektu také
propagace všech partnerů projektu

Markéta Reedová (vpravo) a Marie Pavlů
na výroční konferenci sítě EEN v litevském
Vilniusu v říjnu 2013

a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami. V tomto
čísle newsletteru tedy najdete přehled všech zúčastněných partnerů
s jejich krátkými profily a odkazy na
jejich internetové stránky, přehled
projektů a publikací nabízených jednotlivými partnery a přehled akcí,
které jednotliví partneři připravují
na druhou polovinu letošního roku.
Vrcholem projektu bude velká konference 4. listopadu 2014, která je
určena firmám zajímajícím se o nové
programy, zdroje financí a další podpůrné služby. Součástí konference
bude také burza všech zúčastněných
organizací. Dovolte mi, abych vás
všechny na tuto konferenci srdečně
pozvala, a již nyní se těším na osobní
setkání na této konferenci.
Marie Pavlů
ředitelka EEN při CRR ČR

www.crr.cz/een
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Seznam partnerů projektu Czech Local Visibility Events - EEN
Enterprise Europe Network

www.een.cz

Koordinátorem projektu Czech Local Visibility Events - EEN je Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, koordinátorem projektu
za Moravu a Slezsko je Enterprise Europe Network při Krajské hospodářské
komoře Moravskoslezského kraje.

ABF, a. s.
www.abf.cz

Společnost ABF, a. s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory veletrhů v České republice. Hlavní oblastí podnikání je pořádání čtyř
desítek veletrhů ročně. Současně je majitelem a provozovatelem areálu PVA
EXPO PRAHA v Letňanech.

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

www.arr.cz

Agentura pro regionální rozvoj, a. s. je akciovou společností, jejímž jediným
vlastníkem je Moravskoslezský kraj. Byla založena za účelem podpory rozvoje
regionu a svými činnostmi naplňuje roli servisní organizace Moravskoslezského kraje. Veškerou svou činnost zaměřuje ve prospěch kraje, jeho obyvatel,
ekonomických subjektů a institucí.

Asociace inovačního podnikání ČR

www.aipcr.cz

Asociace inovačního podnikání ČR vznikla v roce 1993. Její hlavní činností je
výzkum a vývoj v oblasti inovací, nových materiálů a technologií, transferu technologií, vědeckotechnických parků, inovačních firem, inovačních procesů, inovační infrastruktury, inovačního potenciálu a podmínek pro fungující inovační
trh, a to za respektování pravidel rámce Evropské unie.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zastupuje zájmy
250 tisíc podnikatelských subjektů napříč obory od OSVČ po středně velké
firmy a jejich organizace. Speciální pozornost věnuje začínajícím podnikatelům, podpoře řemesla, rodinných firem a žen v podnikání.

Asociace výzkumných organizací

www.avo.cz
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Asociace výzkumných organizací reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů. Asociace hájí
a prosazuje zájmy aplikovaného výzkumu a vývoje, propaguje a popularizuje jej a zajišťuje transfer českých znalostí a technologií do zahraničí.

www.crr.cz/een
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Bohemia EU Planners, s. r. o.

bohemia eu planners
www.bohemiaeuplanners.eu

Bohemia EU Planners, s. r. o., působí na evropském a českém trhu od června
2007. Pořádá workshopy, semináře a konference na podporu regionálního rozvoje v ČR; kurzy profesní kvalifikace pro manažery a administrátory projektů;
akreditované vzdělávací programy pro další vzdělávání dospělých a pedagogických pracovníků a odborné školicí stáže v Bruselu.

Centrum pro regionální rozvoj ČR

www.crr.cz

Centrum pro regionální rozvoj ČR je příspěvkovou organizací Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Hlavní náplní jeho činnosti je administrace a kontrola
čerpání evropských fondů, zejména v oblastech intervence zaměřených na
rozvoj regionální infrastruktury. CRR je dále jedním z hostitelských pracovišť
poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network.
V neposlední řadě se podílí i na dalších aktivitách MMR v oblasti regionálního
rozvoje (Regionální rozvojový fond, Historické město roku, Regionální informační servis, Mapový server CRR ČR).

Centrum pro uznávání odborných kvalifikací

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/
uznani-odborne-kvalifikace

Centrum pro uznávání odborných kvalifikací zřízené na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je kontaktnímí místem pro ty, kteří chtějí v ČR vykonávat tzv.
regulované povolání a svou kvalifikaci získali v jiném členském státě EU. Poskytuje
základní informace o podmínkách výkonu těchto povolání a uznávání odborných
kvalifikací v ČR i v rámci Evropské unie, spravuje databázi regulovaných povolání
a koordinuje činnost uznávacích orgánů.

CzechInvest

www.czechinvest.org

CzechInvest je státní agentura zaměřená na posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů,
podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti
výroby, strategických služeb a technologických center.

CzechTrade

www.czechtrade.cz
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CzechTrade je agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních a regionálních kanceláří. Poskytuje exportní poradenství s cílem usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií,
zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Je realizátorem informačního podnikatelského portálu
BusinessInfo.cz.

www.crr.cz/een
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CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

www.cebre.cz

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) hájí od roku 2002 zájmy
českých podnikatelů v Bruselu, informuje je o projednávaných evropských
právních předpisech s dopadem na české podnikatelské prostředí a zastupuje podnikatelské a zaměstnavatelské organizace před evropskými institucemi
a u evropských podnikatelských federací.

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

www.czelo.cz/cs

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), projekt TC
AV ČR, byla založena v Bruselu v roce 2005 s cílem napomáhat zapojování
české výzkumné komunity do evropských projektů spolupráce, zejména do
rámcových programů (současný Horizont 2020). Kancelář poskytuje bezplatné služby zájemcům z různých sfér vědecko-výzkumného a inovačního
prostředí v ČR.

Česká technologická platforma
bezpečnosti průmyslu, z. s.

www.cztpis.cz

Posláním České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, z. s. (CZ-TPIS)
je posilovat a rozvíjet bezpečnost v průmyslu v ČR. CZ-TPIS svou činností
zastřešuje propojování průmyslových podniků, univerzit, výzkumných a veřejnosprávních organizací a vytváří tak most mezi vědou, výzkumem a aplikační
sférou v oblasti bezpečnosti průmyslu.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

www.cmzrb.cz

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je specializovanou bankovní
institucí, která prostřednictvím svých bankovních produktů, zejména bankovními zárukami a zvýhodněnými úvěry, usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k finančním prostředkům. Služby poskytované na podporu
podnikatelů: Záruka za úvěr v programu ZÁRUKA pro malé podnikatele / Záruka za úvěr v programu INOSTART / Zvýhodněný úvěr pro začínající malé
a ostatní malé podnikatele v programu REVIT / Zvýhodněný regionální úvěr
pro podnikatele v Jihočeském kraji.

Český institut interních auditorů, z. s.

www.interniaudit.cz
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Český institut interních auditorů, z. s. (ČIIA) zejména zajišťuje informace o interním auditu v České republice i v zahraničí, organizuje vzdělávací akce, poskytuje konzultace, publikuje materiály potřebné k profesi, popularizuje činnost interního auditu, nabízí možnost složení zkoušky k získání mezinárodně
uznávaného titulu Certified Internal Auditor (CIA).

www.crr.cz/een
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EasyLink Business Services
www.pruzkumtrhu.eu

EasyLink Business Services je konzultační společnost pro strategický průzkum
trhu a zahraniční obchod. Zabývá se vyhledáváním a výběrem zahraničních
partnerů, distributorů a zákazníků, přípravou obchodních jednání a cest
a strategickým průzkumem a přípravou pro vstup na nové trhy.

Erste Corporate Banking

www.erstecorporatebanking.cz

Erste Corporate Banking je značkou České spořitelny, pod kterou poskytuje
komplexní služby a produkty šité na míru pro malé a střední podniky, tuzemské a nadnárodní korporace, finanční instituce i municipality a veřejný sektor.
ECB má na českém trhu vedoucí postavení v mnoha oblastech, mimo jiné
v poskytování treasury služeb, obchodování na finančních trzích, poradenství
nebo správy aktiv.

Eurocentrum Ostrava

www.ostrava.eurocentra.cz

Eurocentrum Ostrava je informační místo, kam se občané mohou obracet
se svými dotazy o Evropské unii. Eurocentrum se zaměřuje na širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály, pořádá přednášky a semináře. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR informuje o fondech
Evropské unie.

Hospodářská komora ČR

www.komora.cz

Hospodářská komora ČR je největší zástupce podnikatelů v ČR. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání a prosazovat a podporovat opatření
přispívající k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Svým členům poskytuje právní servis, pořádá vzdělávací semináře,
usnadňuje vstup na zahraniční trhy po celém světě, pomáhá s exportní dokumentací nebo získáním zahraničních obchodních kontaktů.

International Chamber of Commerce

www.icc-cr.cz/cs

strana 5

International Chamber of Commerce (Mezinárodní obchodní komora) propaguje a podporuje otevřený systém mezinárodního obchodu a investic a tržní ekonomiky. V ČR poskytuje vzdělávací a poradenské služby usnadňující
firmám realizaci jejich zahraničních obchodů a vytváří příležitosti pro uzavření
partnerství se zahraničními obchodními partnery.

www.crr.cz/een
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Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek

www.wib.cz

Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek sdružuje podnikatelky a manažerky s cílem vzájemné podpory a vytváření podmínek pro úspěšné profesionální uplatnění žen. Poskytuje poradenství a mentoring začínajícím
podnikatelkám i těm, které chtějí své firmy dále rozvíjet, vydává publikace
a organizuje školení a semináře.

Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje

www.khkmsk.cz

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje zastupuje podnikatelskou veřejnost kraje a chrání a podporuje její zájmy. Poskytuje informační a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, celní a certifikační služby, vzdělávací a odborné služby, právní servis,
asistenci při vyhledávání partnerů pro obchodní, výrobní a technologickou
spolupráci.

Lobby Česká republika, s. r. o.

www.lobby.cz

Lobby Česká republika, s. r. o., je vydavatelem ekonomického titulu Lobby, který vychází od roku 1999. Jeho hlavním úkolem je lobbovat za zájmy
podnikatelů a manažerů a přinášet názory představitelů malých a středních
podniků. Vydavatel mj. pořádá každoročně Reprezentační ples podnikatelů
a manažerů v Obecním domě v Praze.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

www.mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR poskytuje tzv. integrovanou službu
pro podnikatele na vnitřním trhu. Jedná se o tři propojené služby, které
usnadňují podnikatelům pohyb na evropském trhu. Služby Jednotná kontaktní místa (JKM), Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) a SOLVIT jsou
součástí celoevropských sítí služeb a podnikatelé se s nimi proto setkávají
i v dalších státech EU.

Nadační fond Dalkia ČR

www.dalkia.cz/cz/
nadacni-fondy
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Nadační fond Dalkia ČR přispívá ke snižování nezaměstnanosti v Moravskoslezském a Olomouckém kraji podporou fyzických i právnických osob, které
realizací svých projektů vytvářejí nová trvalá pracovní místa. Pomoc je zaměřena na malé a střední podnikatele především v oblasti služeb, výroby a řemesel s veřejně prospěšným zájmem. NF poskytuje finanční pomoc určenou na
pořízení vybavení nezbytného ke zřízení nových pracovních míst a poradenské služby pro start podnikání.

www.crr.cz/een
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Národní vzdělávací fond

www.nvf.cz

Národní vzdělávací fond podporuje rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem ČR, poskytuje
služby v oblasti zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a dalšího profesního
vzdělávání, podílí se na přípravě národních strategických dokumentů a implementaci evropských programů, vyvíjí vlastní analytickou činnost zaměřenou
na problematiku trhu práce.

Prosperita
www.iprosperita.cz

Časopis Prosperita a jeho elektronická verze iprosperita.cz přinášejí informace
z oblasti podnikání, ekonomických vztahů a odborné údaje rozličných oborových skupin. Časopis je distribuován zdarma a je přímo zacílen na majitele firem,
vrcholový management a představitele profesních uskupení.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz českých a moravských výrobních družstev prosazuje a hájí zájmy výrobních družstev. Svým členům poskytuje širokou škálu služeb v oblasti
marketingu, právního, ekonomického, finančního a daňového poradenství
a v dalších oblastech spojených s jejich podnikatelskou činností. Zájmy
družstev SČMVD zastupuje i v rámci členství v řadě českých a mezinárodních organizacích.

Sdružení pracovníků technických řemesel

www.sptz.cz

Sdružení pracovníků technických řemesel (navazuje na Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví) je sdružení zaměřené na hájení a prosazování zájmů a vytváření podmínek v sektoru drobných, malých
a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví. Členy jsou cechy a asociace působící ve stavebnictví a službách pro stavebnictví, a dále oboru technických
zařízení budov.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.spcr.cz
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Svaz průmyslu a dopravy ČR sdružuje 1550 firem. Jeho cílem je definovat,
obhajovat a prosazovat zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů, podílet se na vytváření optimálního podnikatelského prostředí, v rámci členství v zahraničních
organizacích prosazovat zájmy českého průmyslu, podporovat zahraniční
obchod, informovat firmy a spolupracovat s vhodnými organizacemi a úřady
doma i v zahraničí.

www.crr.cz/een
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Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

www.tzus.cz

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., je jedna z největších zkušebních a certifikačních organizací v ČR a mezinárodně uznávaný poskytovatel
komplexních služeb v oblasti posuzování shody výrobků. Je akreditován pro
činnost certifikačního orgánu na výrobky a systémy managementu, inspekčního orgánu, zkušebních laboratoří, a jmenován jako znalecký ústav v oboru
stavebnictví.

Úřad práce ČR

portal.mpsv.cz/upcr

Úřad práce ČR nabízí přesně cílené nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,
poskytuje podrobné informace týkající se účasti v evropských projektech, hlášení volných pracovních míst, rekvalifikací, či součinnost při realizaci výběrových řízení. Mezi jeho služby patří i EURES (Evropské služby zaměstnanosti),
informační a poradenský systém, který podporuje přeshraniční pracovní mobilitu na evropském trhu práce.

EURES

portal.mpsv.cz/eures

Evropské služby zaměstnanosti EURES jsou jednou ze standardních služeb
Úřadu práce ČR poskytující informace, poradenství a zprostředkování v rámci
EU/EHP a Švýcarska. Systém podporuje přeshraniční pracovní mobilitu, cílí
zejména na uchazeče o zaměstnání, zaměstnavatele a na další partnerské organizace evropského trhu práce.

Úřad průmyslového vlastnictví

www.upv.cz

Úřad průmyslového vlastnictví plní funkci patentového a známkového úřadu,
tj. rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné
vzory, ochranné známky atd. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi
a národními úřady na poli průmyslového vlastnictví. Poskytuje informační, poradenské a vzdělávací služby.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

www.vubp.cz
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Výzkumný ústav bezpečnosti práce se zabývá vědeckým výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků v oblasti prevence rizik způsobených
pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí a majetek.
V tomto oboru poskytuje konzultace a poradenství, věnuje se též vzdělávání
a vydávání publikací.

www.crr.cz/een

Společně pro úspěch vašeho podnikání

červenec 2014

Seznam publikací, projektů a akcí
propagovaných v rámci projektu "Společně pro úspěch vašeho podnikání"
Brožura, publikace
Více informací, ke stažení
Inovační podnikání a transfer technologií (čtvrtletník)
www.aipcr.cz/casopisip.asp
Technologický profil ČR, vyjadřující inovační potenciál ČR – CD ROM, verze 14
www.techprofil.cz
Podnikatelský manuál k novému občanskému zákoníku
www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/AMSP_Manual_NOZ.pdf
ZprAVOdaj, čtvrtletník o výzkumu, vývoji a inovacích
www.avo.cz/novyweb/?p=zpravodaj&site=default
Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky
www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky
Procedury pro DPH pro služby vztahující se k nemovitostem
www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky
Kancelář CZELO, Brusel
www.czelo.cz/cs/o-czelo/publikace/czelo-brozura
Evropské programy na podporu výzkumu, vývoje a inovací, podnikání,
infrastruktury a odborného vzdělávání v letetch 2014 - 2020

Partner
AIP ČR
AIP ČR
AMSP ČR
Asociace výzkumných
organizací
Centrum pro regionální
rozvoj ČR
Centrum pro regionální
rozvoj ČR
CZELO

CZELO, CEBRE

www.cebre.cz/dokums_raw/czelo_brozura_evropskych_programu_web_1.pdf
Letáky k produktům pro malé a střední podnikatele
www.cmzrb.cz/tiskove-centrum/publikace
Zpravodaj
www.cmzrb.cz/tiskove-centrum/zpravodaj-cmzrb
Informační listy k vybraným zemím
www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/publikace-prirucky
Příručka pro migrující osoby
portal.mpsv.cz/eures/u1/prirucka_pro_migrujici_osoby.pdf
Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení
Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci EU

Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s.
Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s.
Erste Corporate Banking
(Česká spořitelna)
GŘ ÚP ČR

GŘ ÚP ČR

portal.mpsv.cz/eures/u1/jaka_mate_prava.pdf
Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu
www.icc-cr.cz/cs/sluzby-a-projekty/publikace/uplatnovani-pravidel-incoterms-r-2010-vpraxi-zahranicniho
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Mezinárodní obchodní
komora (ICC ČR)

www.crr.cz/een

Společně pro úspěch vašeho podnikání
Vzorová mezinárodní kupní smlouva
www.icc-cr.cz/cs/sluzby-a-projekty/publikace/vzorova-mezinarodni-kupni-smlouva
Prosperita, měsíčník pro podnikání
www.iprosperita.cz
Prosperita Madam Business, příloha pro podnikatelky a manažerky
www.madambusiness.cz
Prosperita Fresh Time, příloha pro podnikatele a manažery
www.freshtime.cz
Řešení sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – prevence a řešení možných
sporů při uzavírání a rozvazování pracovního poměru, při odměňování
a neakceptovatelném chování na pracovišti, jako je např. psychologický nátlak či šikana.

červenec 2014
Mezinárodní obchodní
komora (ICC ČR)
RIX, s.r.o.
RIX, s.r.o.
RIX, s.r.o.

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

www.socialnidialog.cz/images/stories/Spory_zamestnanec_zamestnavatel.pdf
Chcete tu být i za sto let? Udržitelné podnikání v praxi – odpovědný vztah
k zaměstnancům, k životnímu prostředí, podpora komunit a neziskových
organizací, odpovědnost v dodavatelsko-odběratelských vztazích a další.

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

www.socialnidialog.cz/images/stories/Chcete-tu-byt-i-za-sto-let.pdf
Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Jak na firemní vzdělávání
kvalitně? – jednoduché návody a praktické příklady při zajišťování vzdělávání
ve firmě a výhody, které tím zaměstnavatel získá.

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

www.socialnidialog.cz/images/stories/Zamestnavatele_a_vzdelavaci_instituce.pdf
Zaměstnavatel na úřadu práce. Efektivní využívání služeb zaměstnanosti
– přehledný průvodce nabídkou služeb, informací a dotačních titulů,
které úřad práce nabízí pro firmy.

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

www.socialnidialog.cz/images/stories/Zamestnavatel_na_uradu_prace.pdf
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Diverzita a integrace jako součást
odpovědné firmy – praktický průvodce při zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, při přípravě zaměstnaneckých pozic, při vyhledávání pracovníků
se zdravotním postižením, při nástupů a péči o tyto zaměstnance.

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

www.socialnidialog.cz/images/stories/Zamestnavani_OZP.pdf
Kdo tu hájí podníkání? – přiblížení Svazu půmyslu a dopravy ČR v 80 otázkách
a odpovědích jako významného sociálního partnera a největšího
a nejsilnějšího zaměstnavatelského svazu.

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

www.socialnidialog.cz/images/stories/Kdo_tu_haji_podnikani.pdf

Projekty partnerů
Více informací, ke stažení
Výsledky veřejné konzultace Regulace profesí - nezbytnost či překážka?
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/verejna-konzultace-regulace-profesi
-nezbytnost-ci-prekazka
Investiční pobídky
www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove
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Partner
Centrum pro uznávání
odborných kvalifikací,
MŠMT ČR
CzechInvest

www.crr.cz/een

Společně pro úspěch vašeho podnikání
Podpora ze SF EU
www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace
Podpora ze SF EU (OPPI, OPPIK)
www.czechinvest.org/operacni-program-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
CzechLink
www.czechinvest.org/czechlink
CzechAccelerator
www.czechaccelerator.cz
Databáze nemovitostí
www.czechinvest.org/databaze-nemovitosti
Databáze brownfieldů
www.brownfieldy.cz
Záruka za úvěr v programu ZÁRUKA pro malé podnikatele
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zaruka-za-uver-v-programu-zaruka-pro-male-podnikatele
Záruka za úvěr v programu INOSTART
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zaruka-za-uver-v-programu-inostart
Zvýhodněný úvěr pro začínající malé podnikatele v programu REVIT
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-uver-pro-zacinajicimale-podnikatele-v-programu
Zvýhodněný úvěr pro ostatní malé podnikatele v programu REVIT
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-uver-pro-ostatni-malepodnikatele-v-programu
Zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji
www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zvyhodneny-regionalni-uver-v-jihoceskem-kraji
Národní soustava kvalifikací
www.narodnikvalifikace.cz
Služba SOLVIT pro mimosoudní řešení problémů se zahraničními úřady
pro tuzemské občany i firmy
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/solvit
Informační místo ProCoP pro uvádění na trh výrobků neharmonizované sféry
www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/pozadavky-na-vyrobky
Jednotná kontaktní místa - informace a pomoc při vyřizování náležitostí
spjatých se vstupem do podnikání v ČR a EU
www.businessinfo.cz/jkm
Metodická pomoc při zakládání výrobního družstva včetně vzorových dokumentů
www.scmvd.cz
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červenec 2014

CzechInvest

CzechInvest
CzechInvest

CzechInvest
CzechInvest
CzechInvest
Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s.
Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s.
Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s.
Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s.
Českomoravská záruční
a rozvojová banka, a.s.
Hospodářská komora ČR,
Svaz průmyslu a dopravy
a Trexima
Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR
Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR
Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR
SČMVD

www.crr.cz/een

Společně pro úspěch vašeho podnikání

červenec 2014

Webový portál www.socialnidialog.cz - informace ze světa trhu práce
a kolektivního vyjednávání, on-line poradna

Svaz průmyslu
a dopravy ČR

www.socialnidialog.cz
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
(zakládající subjekty: SP ČR, ACRI, SST) Poskytuje cílené informace o ZRS,
pořádá semináře, konference, hájí zájmy členů

Svaz průmyslu
a dopravy ČR
jako spoluzakladatel

www.ppzrs.org
Odborné praxe pro mladé do 30 let v Libereckém kraji
portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/evropsky_socialni_fond/odborne_praxe_pro_mlade
_do_30_let_v_lk
Získej práci v Libereckém kraji
portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/evropsky_socialni_fond/ripy
Šance s handicapem
portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/evropsky_socialni_fond/ripy
Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji
portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/evropsky_socialni_fond/vzdelavejte_se_pro
_rust_v_libereckem_kraji_ii
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/evropsky_socialni_fond/podpora
_odborneho_vzdelavani_zamestnancu
Oborový portál BOZPinfo.cz
www.bozpinfo.cz

Akce
Kdy, kde
Investování v USA se zaměřením na stát Arkansas
(Investing in North America with focus on Arkansas) Seminář
u příležitosti návštěvy guvernéra Arkansasu pana Mickey Dale Beebe

Úřad práce
České republiky
Úřad práce
České republiky
Úřad práce
České republiky
Úřad práce
České republiky
Úřad práce
České republiky
Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, v.v.i.

Organizátoři
Svaz průmyslu
a dopravy ČR

18. 7. 2014, Praha
Podnikatelské fórum, které se uskuteční v rámci návštěvy
prezidenta Turkmenistánu v ČR
2. pol. srpna, 2014
Dvoustranná jednání Projekty výzkumu, vývoje a inovací
- program HORIZONT 2020
2. 9. 2014, Ostrava
Konference
Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropě
9. 9. 2014, Praha
Seminář Inovační potenciál ČR a spolupráce VŠ s průmyslem
10. 9. 2014, Praha
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Svaz průmyslu
a dopravy ČR
Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje,
VŠB-TU Ostrava a další partneři
Úřad průmyslového vlastnictví,
Světová organizace duševního vlastnictví,
Evropský patentový úřad,
Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
Asociace inovačního
podnikání ČR

www.crr.cz/een

Společně pro úspěch vašeho podnikání
FOR ARCH 2014, 25. mezinárodní stavební veletrh
16.–20. 9. 2014, PVA EXPO PRAHA
Doprovodná akce: Dvoustranná jednání firem během veletrhu
For Arch 2014
16. 9. 2014, PVA EXPO PRAHA
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
- workshop pro mimopražské firmy a bezplatné poradenství
17. 9. 2014, Praha, Hospodářská komora ČR
StartUp Harvest
18. 9.–19. 9. 2014, Ostrava
FOR INTERIOR 2014, 5. veletrh nábytku, interiérů a designu
25.–28. 9. 2014, PVA EXPO PRAHA
FOR GASTRO & HOTEL 2014,
4. veletrh gastronomického zařízení, vybavení restaurací a hotelů

červenec 2014

ABF, a. s.
Centrum pro regionální rozvoj ČR;
ABF, a. s.
Hospodářská
komora ČR
Agentura pro regionální
rozvoj, a. s.
ABF, a. s.

ABF, a. s.

25.–28. 9. 2014, PVA EXPO PRAHA
Mezinárodní strojírenský veletrh
- Stánek Svazu průmyslu a dopravy ČR, doprovodné akce
29. 9.–3. 10. 2014
Debaty na téma související s legislativou EU
(témata budou potvrzena)

Svaz průmyslu a dopravy ČR
- záštita MSV

CEBRE

30. 9., 30. 10., 11. 11. 2014, Praha
Podnikatelský projekt roku
konec září, Praha
Závěrečná konference k projektu CzechAccelerator 2011–2014
září, Praha
Inovační fórum MSP
podzim 2014
Exportní fórum MSP
podzim 2014
Projekt Fandíme řemeslu!
podzim 2014
Semináře a workshopy pro rodinné firmy
podzim 2014
Projekt Podnikavá žena
- podpora žen v podnikání (semináře, workshopy, online projekty)

CzechInvest
CzechInvest
AMSP ČR
AMSP ČR
AMSP ČR, KB
a řemeslné cechy
AMSP ČR

AMSP ČR

podzim 2014
Speed business meeting pro MSP
podzim 2014
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AMSP ČR

www.crr.cz/een

Společně pro úspěch vašeho podnikání
Sociální dialog v MSP
podzim 2014
Seminář Mezinárodní internetový marketing
podzim 2014
Seminář Základy mezinárodního marketingu
a marketingové komunikace

červenec 2014

AMSP ČR

CzechTrade

CzechTrade

podzim 2014
Seminář DPH a clo v mezinárodním obchodě
podzim 2014
Seminář Úspěšný obchod končí až inkasem
podzim 2014
Brokerage Event 2014 Integrované bezpečnostní systémy
7. 10. 2014, Ostrava
Vzdělávání pro růst (side event, Open Days Brussels 2014)

CzechTrade
CzechTrade
Agentura pro regionální
rozvoj, a. s.
Bohemia EU Planners, s.r.o

9. 10. 2014, Brusel
Seminář BOZP, ergonomie a stress
14. 10. 2014, Praha
EAST-WEST BUSINESS FORUM
14.–15. 10. 2014, Praha
Národní konference ČIIA Co se mele v interním auditu

Centrum pro regionální rozvoj
ČR; Výzkumný ústav bezpečnosti
práce; Ministerstvo práce
a sociálních věcí
ICC Česká republika
Český institut interních auditorů

15.–16. 10. 2014 Špindlerův Mlýn
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA 2014 MYJOB
16.–18. 10. 2014, Liberec
Týdny vzdělávání dospělých
16.–31. 10. 2014 Liberecký kraj
Veletrh práce Profesia days
22.–23. 10. 2014, Praha
VI.Fórum - Konference na podporu regionálního rozvoje
- SME WEEK 2014
23. 10. 2014, Praha
Inkubátor 50+
(pracovní trh, EU a MY 50+) - skills training workshop
24. 10. 2014, Praha
Konference o investičních pobídkách
30. 10. 2014, Brno
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Liberecký kraj,
Úřad práce ČR - KrP v Liberci,
Sport Facility Management s.r.o.
Úřad práce ČR - KrP v Liberci,
Rada pro rozvoj
lidských zdrojů
Organizátor Profesia CZ,
spol. s r.o.
Exkluzivní partner EURES
Bohemia EU
Planners, s.r.o
Bohemia EU
Planners, s.r.o
CzechInvest

www.crr.cz/een

Společně pro úspěch vašeho podnikání
Seminář Vnitřní trh EU: služby pro podnikatele
říjen 2014, Ostrava
Seminář EU Development Cooperation: Opportunities for SMEs
2. pol. října 2014, Brusel
Kontakt – Kontrakt: Dvoustranná jednání firem během
Mezinárodního strojírenského veletrhu
30. 10.–1. 11. 2014, Brno
Cena Inovace roku 2014, 19. ročník
uzávěrka 31. 10. 2014, vyhlášení výsledků 5. 12. 2014
Podnikatelské mise během podzimu 2014,
upřesněné údaje a termíny najdete na www.spcr.cz/proexportni-servis
2. pol. roku 2014
Vyhlášení výsledků soutěže
Inovační firma Moravskoslezského kraje 2014
4. 11. 2014, Ostrava
Závěrečné setkání aktérů a partnerů v rámci
Týdne vzdělávání dospělých
7. nebo 14. 11. 2014, Hradec Králové
FOR ENERGO 2014, 3. mezinárodní veletrh energetiky,
elektrotechniky, elektroniky a automatizace

červenec 2014
Eurocentrum Ostrava,
Síť Enterprise Europe Network
CZELO
Síť
Enterprise Europe Network
Asociace inovačního podnikání ČR
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
Agentura pro regionální
rozvoj, a. s.
ÚP ČR - KrP HK,
Královéhradecký kraj
ABF, a. s.

18.–20. 11. 2014, PVA EXPO PRAHA
Doprovodná akce: ENERGO SUMMIT 2014, odborný summit
k tématům: energetika, nové zdroje, úspory atd.

ABF, a. s.

18. 11. 2014, PVA EXPO PRAHA
Přehlídka středních škol Schola Pragensis
20. 11.–22. 11. 2014, Praha
Debata cílená na MSP (téma bude určeno později)
2. pol. listopadu 2014, Brusel
INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.
21. mezinárodní sympozium s výstavní částí
2.–5. 12. 2014, Praha a další místa v ČR

Závěrečná konference projektu
Společně pro úspěch vašeho podnikání na téma
mezinárodní spolupráce a financování podniků

Magistrát hl. m. Prahy,
vystavovatel i ÚP
CZELO, CEBRE

Asociace inovačního podnikání ČR
s tuzemskými a zahraničními partnery

Všichni partneři

Doprovodná akce: Stánky partnerů, individuální konzultace
4. 11. 2014, Hotel DAP, Praha
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Společně pro
úspěch vašeho
podnikání

www.een.cz

www.crr.cz/een/visibility
Občasník Včera, dnes a zítra vydává
Centrum pro regionální rozvoj ČR,
Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2,
IČ 65993870, ve spolupráci
s grafickým studiem Eternia
a PR agenturou pressoffice.cz.

Fotografie bez popisku použité v tomto
občasníku jsou ilustrační, zdroj:
redakce

Redakce:
Markéta Reedová, Vilém Řehák, Marie
Pavlů, Jitka Ryšavá

Evidenční číslo MK ČR E 20685. Číslo
12 vychází v Praze dne 16. 7. 2014.

Kontakt:
rehak@crr.cz

Toto mimořádné číslo bylo vydáno v rámci projektu Czech Local Visibility Events – EEN podporovaného Evropskou komisí.
Evropská komise nenese odpovědnost za zveřejněný obsah.
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