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• Národní informační centrum pro evropský výzkum 
 Zabezpečuje činnost národních kontaktních pracovníků (NCP) pro 7. rámcový program (7. RP) EU, kteří 

organizují hromadné informační a školicí akce o 7. RP a poskytují odborné konzultace jednotlivým týmům, 

které se účastní přípravy a řešení konkrétních projektů 7. RP, zvláštní pozornost je přitom věnována malým 

a středním podnikům. 

• Strategické studie 
 Centrum připravuje koncepční podklady pro státní správu a její poradní orgány, koordinuje národní a 

regionální projekty zaměřené na návrh výzkumných priorit, strategických výzkumných směrů, přípravu 

výzkumných a inovačních politik a inovačních strategií.  

• Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu 
 Hlavním úkolem CZELO je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné 

spolupráce, a to zejména prostřednictvím rámcových programů pro výzkum a vývoj EU. Kancelář poskytuje 

služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice.  

• Transfer technologií 
 Služby transferu technologií zahrnují podporu obchodní spolupráce, nových technologií a jejich transferu a 

projektové spolupráce. (www.een.cz) 

• Zakládající člen podnikatelského inkubátoru TIC  
•  4000m2 slouží začínajícím inovačním firmám jako sídlo, kde mohou bezplatně využívat i služby  

Technologické centrum AV ČR 

http://www.tc.cz/narodni-informacni-centrum-pro-evropsky-vyzkum/
http://www.fp7.cz/cz/narodni-informacni-pracovnici/
http://www.tc.cz/strategicke-studie/
http://www.tc.cz/ceska-stycna-kancelar-pro-vyzkum-a-vyvoj-v-bruselu/
http://www.tc.cz/circ/


Základní informace 

Celoevropská síť služeb pro podporu inovačního podnikání: 

       Enterprise Europe Network 

Zahrnuje: 

 600 hostitelských organizací sdružených v 85 konsorciích 

 Působí v 50 zemích – členské státy EU, asociované země a tzv. třetí země;  

 > 4000 profesionálních pracovníků; 

Vytváří: 

 Potenciál pro předávání zkušeností a informací 

 Prostředí pro trvalé zvyšování znalostí 

 Přímé napojení na Evropskou komisi a ostatní instituce EU 

Poslání: 

 Poskytování služeb a informací pro podnikatele z jednoho místa 

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

potřebám podnikatelů 

 Zpětná vazba z podnikatelského prostředí Evropské komisi 

 Vzájemné propojení a spolupráce všech konsorciálních partnerů – účastníků sítě 

 

 



 

 Metodika sítě EEN  

 
Aktivity sítě jsou rozděleny do 3 hlavních linií:  

A. Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků: 

     informace o trhu, financích, legislativě, spolupráci, mezinárodních vazbách a 

službách; vyhledávání obchodní spolupráce; zpětná vazba: podnikatel – EK;  

 

B. Inovace, transfer technologií a znalostí: 

     informace o inovačních aktivitách, výzkumných výsledcích, nových technologiích, 

relevantní legislativě, podpůrných programech; zprostředkování technologické 

spolupráce, partnerství; 

 

C. Podpora účasti MSP v  programech EU pro výzkum a vývoj: 

     informace o výzvách; pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů; 

projektové poradenství; informace v oblasti ochrany duševního vlastnictví; 

 



Prodej Výroba Vývoj Výzkum 
Koncový 
uživatel 

 3. Výrobní spolupráce 
 4. Licenční smlouva 

1. Technická spolupráce  

2. Joint venture 

Transfer výrobku, procesu, znalostí nebo know-how -  mezinárodní  

(2 strany (MSP, univerzita,….) - 2 země (ČR + partner sítě EEN) 



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 

 



Regionální pokrytí 

 

  

  
  

  

  

  

    

  

  

   

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 



Podpora MSP a technologického transferu 

 

 

 Poradenství:  

  - legislativní otázky,  

  - informace o trhu ČR i EU, 

  - financování rozvoje firem,     

  - mezinárodní obchodní spolupráce, 

  - k projektům v programech EU pro podporu podnikání; 

 

 Technologická spolupráce: 

  - informace o technologiích (BBS databáze), 

  - evropská on-line databáze nabídek a poptávek technologií, 

    - evropská on-line databáze služeb a výrobků; 

 

 Asistence: 

  - při veletrzích a prezentačních akcích,  

  - při technologických burzách, 

  - při obchodních organizovaných setkáních,  

  - při zajištění expertů/řečníků pro organizované akce klastru; 

 



Postup při transferu technologie z ČR  

• získání TO/TR  - při CV/TA ve firmě, příp.při BE/CM 

• zadání do databáze BBS či BCD 

• zaslání EOI ze zahraničí 

• pomoc při jednání  

• vzájemná návštěva partnerů 

• podpis PA 



Příklad TO/TR  technologické poptávky/ nabídky 

Cogeneration of electricity and heat 

by a special turbine (09 FR 38m9 

3D51) 

A French company specialised in 

highly efficient, cost-effective and novel 

pollution free alternative energy 

sources has developed a special 

turbine which is able to produce 

electricity when connected to an 

external alternator and heat at the 

same time. This turbine is non 

conventional since it is doing work for 

free when the pump necessary to 

launch the turbine has been 

disconnected. The company is looking 

for a license agreement or a joint-

venture. 

 

Country:  France  

Type:   OFFER  

Date:   25.2.2012 

http://www.technology-market.eu/profiles4/Profiles/09_FR_38m9_3D51.html
http://www.technology-market.eu/profiles4/Profiles/09_FR_38m9_3D51.html
http://www.technology-market.eu/all-technologies/Profiles/09_FR_38m9_3D51.html


  Příklad technologické burzy  

Sektor OZE - Windmatch 2012 – Husum (Německo) -  19.-20. září 2012 

         dvoustranná předem připravená jednání 

 

 



  Příklad mise na veletrh 

  sektor nano a mikrotechnologie  (17 odborných skupin!) 

  NANO KOREA – 16.-18.8.2012 Soul 



  Připravované akce 

Akce v roce 2012: 

8.11..2012  19. Polsko-německo-české podnikatelské fórum – Jelení Hora (PL) 

13.-14.11.2012  6th Slovak matchmaking Fair – Nitra (SK) 

28.11.2012—30.11.2012 – Mise firem do Tunisu (s víceprezidentem EK Tajanim) – CAT 2012  

 

Akce v roce 2013: 

30.1.2013-2.2.2013 – NANOTECH   - Tokio ( Japonsko)  

 

Kalendář všech akcí: http://www.enterprise-europe-

network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm


Příklady navázané spolupráce 

 

Regionálním Centrum Pokročilých Technologií a Materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého 

v Olomouci (CZ) - 3D-Oxides (CH) předmětem spolupráce je příprava hematitových fotoelektrod pro 

fotolýzu vody a získávání vodíku. Zástupci Univerzity Palackého v Olomouci zkouší na svých vzorcích 

speciální depoziční techniku pro přípravu tenkých vrstev na pracovišti firmy 3D-Oxides. 

 

CZ BIOM o.s. (CZ) - Innovació i Recerca Industrial i Sostenible (E) společnosti zahájili spolupráci v 

rámci projektu BIO-CHAINS. Cílem projektu je na 10 energetických zařízeních pro využití biomasy 

ověřit kompletní energetický „life time“ zemědělské i odpadní biomasy. 

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky z VŠB-TU Ostrava (CZ) - School of Chemical Engineering (GB), 

The University of Birmingham spolupráce na výzkumné projektu “Utilization of hydrogen fuel cells in 

transportation”. 

 



Informace o síti 

Enterprise Europe Network – ČR 

www.enterprise-europe-network.cz / www.een.cz  

 

Enterprise Europe Network – EU 

http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network 

 

 

Koordinátor projektu v ČR 

 

Technologické centrum AV ČR 

Ve Struhách 27 

160 00 Praha 6 – Bubeneč 

www.tc.cz 

 

http://www.enterprise-europe-network.cz/
http://www.enterprise-europe-network.cz/
http://www.enterprise-europe-network.cz/
http://www.enterprise-europe-network.cz/
http://www.enterprise-europe-network.cz/
http://www.een.cz/
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network
http://www.tc.cz/


Ing. Eva Kudrnová 

kudrnova@tc.cz 

Děkuji za pozornost 


