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Malé a střední podnikání

Malé a střední podniky v EU:

významný faktor sociálního rozvoje a ekonomiky

významná úloha pro pracovní příležitosti

páteř evropské ekonomiky

hybná síla inovací

Podpora pro podnikatele:

posilovat kvalitu sektoru MSP

posilovat konkurenceschopnost na lokálních i mezinárodních 
trzích

zvýšit efektivnost podnikatelské činnosti

zvýšit flexibilitu reakce na podnikatelské příležitosti

podporovat inovativní aktivity

Přístup Evropské unie

Globální cíl – podpora MSP: 

Přímá podpora:
prostřednictvím finančních zdrojů, např.Strukturální fondy, bankovní
produkty, atd.

Nepřímá podpora:
poskytování kvalifikovaných služeb a relevantních informací

Nástroj Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace:
celoevropská integrovaná síť podnikatelských služeb zaměřených na zvyšování
konkurenceschopnosti a inovativnosti malých a středních firem a jejich účasti 
v Rámcových programech EU;

začlenění sítí Euro Info Center a Innovation Relay Centres;

využití zkušeností a znalostí organizací hostících EIC, IRC a kontaktních
organizací pro Rámcové programy EU pro VaV;

evropská sít složená z národních sítí na úrovni NUTS I vzniklých na základě
projektů podaných ve výzvě Rámcového programu EU pro 
konkurenceschopnost a inovace
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Evropská síť podnikatelských služeb

Celoevropská síť služeb pro podporu inovačního podnikání:

Enterprise Europe Network

Podporovaná Rámovým programem EU pro konkurenceschopnost a inovace

Zahrnuje:
101 konsorcií na úrovni NUTS 1
ve 44 zemích – členské státy EU, asociované země a tzv.třetí země; 
550 hostitelských organizací; 
4000 profesionálních pracovníků;

Vytváří:

Potenciál pro předávání zkušeností a informací
Prostředí pro trvalé zvyšování znalostí pracovníků - účastníků sítě
Přímé napojení na Evropskou komisi a ostatní evropské instituce

Poslání:

Poskytování služeb a informací pro podnikatele z jednoho místa
Vzájemné propojení a spolupráce všech konsorciálních partnerů – účastníků sítě
Spolupráce s podnikateli, znalost jejich potřeb a problémů, operativní přizpůsobení
potřebám podnikatelů
Zpětná vazba z podnikatelského prostředí Evropské komisi 

Metodika sítě

Aktivity sítě jsou rozděleny do 3 hlavních linií:

A. Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků:

informace o trhu, financích, legislativě, spolupráci, mezinárodních vazbách a 
službách; zpětná vazba: podnikatel – EK;

B. Inovace, transfer technologií a znalostí:

informace o inovačních aktivitách, výzkumných výsledcích, nových 
technologiích, relevantní legislativě, podpůrných programech; 
zprostředkování kontaktů, partnerství a spolupráce;

C. Podpora účasti MSP v rámcových programech EU pro výzkum:

informace o výzvách; pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů; 
projektové poradenství; informace v oblasti ochrany duševního vlastnictví;

Strategie sítě

Spolupráce s orgány státní správy

Aktivní součinnost s institucemi stejného zaměření na národní i regionální
úrovni

Využívání znalostí a zkušeností odborníků v relevantních oblastech

Podpora spolupráce podnikatelského sektoru s výzkumnými organizacemi

Úzká spolupráce s vědecko-technologickými parky a podnikatelskými 
inkubátory

Napojení na sektorové klastry

Podpora rozvoje lidských zdrojů zapojených v inovacích

Spolupráce s evropskými sítěmi s relevantním zaměřením

Využívání IT nástrojů pro dostupnost poskytovaných služeb a informací

Spolupráce s poskytovateli finančních produktů pro podporu rozvoje MSP 
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Enterprise Europe Network v ČR

V ČR bylo ustaveno konsorcium 11 institucí s dlouholetými zkušenostmi 
v síti EIC, IRC a v poradenství k Rámcovým programům EU pro VaV

1. Technologické centrum AV ČR – koordinátor

2. Centrum pro regionální rozvoj ČR
3. BIC Plzeň
4. Jihomoravské inovační centrum Brno
5. BIC Ostrava
6. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
7. Agentura regionálního rozvoje Liberec
8. Regionální hospodářská komora Brno
9. Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
10. Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
11. Výzkumný ústav textilních strojů Liberec

Asociovaní partneři projektu
CzechInvest
Hospodářská komora ČR
Asociace inovačního podnikání ČR
Asociace regionálních rozvojových agentur ČR

Moravskoslezsko

A: KHK MSK
B: BIC Ostrava
C: BIC Ostrava/KHK MSK

Jihovýchod

B: JIC Brno/TC AV
A:  RHK Brno/CRR

C: JIC Brno/TCAV

Střední Morava

B:  JIC Brno/BIC Ostrava
A:  RHK Brno

C:  BIC Ostrava/JIC Brno

Praha a Střední Čechy

B: TC AV
A: EIC Praha

C: TC AV

Jihozápad

B: BIC Plzeň
A: BIC Plzeň

C: BIC Plzeň

Severovýchod

A:  ARR Liberec/RRA PK
B:  VUTS Liberec
C:  VUTS Liberec

Severozápad

A:  RRA UK
B:  TC AV
C:  TC AV

Regionální pokrytí

Plán a způsob práce

Plánované úkoly:
soustavné zajišťování informovanosti o síti, jejích úkolech a zúčastněných 
institucích;

pořádání celostátních konferencí; 
organizace seminářů, workshopů, kulatých stolů - v regionech i celostátně;
pořádání technologické burzy a vzájemných setkání podnikatelů;

elektronické i tištěné bulletiny;          
odborné publikace;  

odborné informace v médiích;
koordinační a vzdělávací akce v rámci sítě;

Služby a informace:
telefonické a elektronické vyřizování dotazů a informací;

konzultace a prezentace;

přístup a využívání evropské on-line databáze nabídek a poptávek technologií, 
služeb a výrobků;

asistence podnikatelům při marketingových akcích, veletrzích, technologických 
burzách, organizovaných setkáních; 

informace a asistence k projektům ve výzvách Rámcového programu EU pro   VaV a 
Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace a Strukturálních fondů
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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/

Děkuji za pozornost

Ing.Daniela Váchová
Technologické centrum AV ČR

vachova@tc.cz


