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Enterprise Europe Network

v České republice

PhDr. Marie Pavlů, CSc. 
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Vinohradská 46, 120 00 Praha 2

Tel.: 221 580 294, 221 580 290, fax: 221 580 292
E-mail: pavlu@crr.cz

web: http://www.enterprise-europe-network.cz

Strategie činnosti sítě

Sloučení dvou velkých sítí – nový přístup, integrované služby

Evropský rozměr sítě = předávání zkušeností a informací, 
snadná dostupnost relevantních informací z celého evropského 
jednotného trhu

Přímé napojení na Evropskou komisi = přímý zdroj pro 
informace o chystaných opatření zejména v legislativní oblasti

Poskytování služeb podnikům a podnikatelům přístupné z 
jednoho místa, dostupné v regionech, ale také v ostatních čl. 
státech EU

Spolupráce s podnikateli, znalost jejich potřeb a problémů, 
operativní přizpůsobení potřebám podnikatelů

Zpětná vazba z podnikatelského prostředí Evropské komisi

Plná podpora, spolupráce a vstřícnost orgánů státní správy

Poradenství a informace (bývalá
Euro Info Centra)

Poradenské služby, konzultace a asistence 
podnikům zejména v oblastech:

• Evropské zdroje financování – programy, projekty –
pomoc při zpracování projektů

• Dotace z evropských i národních zdrojů – finanční
poradenství – kde najít další zdroje

• Legislativa  - ES i národní
• Vyhledávání partnerů pro všechny druhy 
spolupráce (přístup a využívání evropské on-line 
databáze nabídek a poptávek)
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Poradenství a informace (bývalá
Euro Info Centra)

• Asistence podnikatelům při matchmakingových
akcích organizovaných při velkých veletrzích, při 
technologických burzách, organizovaných setkáních 
a misích 

• Organizace specializovaných školení (vysílání
pracovníků, DPH, ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci, CE označení, harmonizované předpisy – tzv. 
Nový přístup, odpady – environmentální
problematika, zavádění nové legislativy – např. 
REACH)

• Organizace workshopů a konferencí s významnými 
tématy 

Poradenství a informace (bývalá
Euro Info Centra)

Zpětná vazba pro  rozhodovací procesy v 
oblasti politik týkajících se jednotného 
trhu:

•pro Evropskou komisi – GŘ Podniky a průmysl - SME 
Feedback

•SME Panels – Focus Group – na téma připravované
legislativy – témata budou vyhlášena v příštím roce

•Spolupráce s dalšími GŘ Evropské komise - zpětná
vazby v oblasti potravinářského průmyslu, životního 
prostředí, vnitřního trhu atd. 

Poradenství a informace

Individuální konzultace
Na základě:
• Výzkumu potřeb a spokojenosti
• Požadavků jednotlivých firem
• Potřeb spolupracujících institucí, partnerských organizací

Specializované brožury publikované v r. 2008
• Podnikání v ČR
• Aktualizovaná a rozšířená pravidla pro volný 

pohyb služeb a svobodu usazování v EU
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Informace o síti

Enterprise Europe Network – ČR
www.enterprise-europe-network.cz / www.een-cz.cz

Enterprise Europe Network - EU
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm

Generální ředitelství pro podniky a průmysl
http://ec.europa.eu/enterprise/


