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Základní informace o síti

• síť Enterprise Europe Netowrk byla spuštěna                                      

6. 2. 2008 v Bruselu

• celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a 

informací pro rozvoj podnikání (především MSP)

• podporovaná Evropskou unií z Rámcového programu pro 

konkurenceschopnost a inovace (CIP)

• prosazuje tzv. „no wrong door“ koncept – služby a informace na jednom 

místě co nejblíže podnikateli

• plynule navazuje na služby bývalých Euro Info Center a Innovation 

Relay Center

• zajišťujě zpětnou vazbu z podnikatelské sféry Evropské komisi

• aktivity sítě v České republice jsou realizovány projektem BISONet
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BISONet

• činnost české části Enterprise Europe Network je uskutečňována 

prostřednictvím projektu BusInesS and InnOvation Support Network 

for the CR – BISONet (spolufinancován MPO)

• síť integrovaných služeb pro podporu zejména inovačního 

podnikání pokrývající celé území ČR

• konsorcium 11 regionálních partnerů s dlouholetými zkušenostmi v 

sítích EIC, IRC a v poradenství k Rámcovým programům EU pro 

VaV – koordinátor Technologické centrum AV ČR

• 4 asociovaní parteři – CzechInvest, Hospodářská komora ČR, 

Česká asociace rozvojových agentur, Asociace inovačního 

podnikání ČR
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Aktivity sítě jsou rozděleny do tří modulů

Modul A (KHK MSK)

• Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků:

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

službách, zpětná vazba: podnikatel  EK (bývalé EIC)

Modul B (BIC Ostrava)

• Inovace, transfer technologií a znalostí:

informace o inovačních aktivitách, nových technologiích, relevantní legislativě, 

podpůrných programech, zprostředkování kontaktů a spolupráce, informace v oblasti 

ochrany duševního vlastnictví (bývalé IRC)

Modul C (BIC Ostrava / KHK MSK)

• Podpora účati MSP v rámcových programech EU pro VaV:

informace o výzvách, pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů, projektové 

poradenství

Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV

| 6.4.2010 |
Dotace pro podnikatele -

nové výzvy programů Rozvoj a Inovace

4



Modul A (KHK MSK)

Služby pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků:

Poradenství (podnikání/EU - např:)

• Založení firmy/živnosti v ČR (pro zahraniční firmy)

• Založení firmy/živnosti v ostatních zemích EU (pro české firmy)

• Vysílání pracovníků do zemí EU, zaměstnávání cizinců v ČR

• Legislativa v ČR/EU (oblast podnikání)

• Daně, cla, poplatky v EU

• Ochrana duševního vlastnictví

• Veřejné zakázky v ČR/EU

• Statistické informace (podnikání, EU)

Semináře, konference, odborné vzdělávání (podnikání, EU)

Zahraniční spolupráce firem, podnikatelské mise

Zpětná vazba pro Komisi (dotazníky, podnikatelské kluby ad.)
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Modul B (BIC Ostrava)

• podpora mezinárodního transferu technologií, komercionalizace 

výsledků VaV a realizace inovačních záměrů podniku (služby 

bývalých Innovation Relay Center)

 identifikace technologických potřeb podniku

 vyhledávání vhodných partnerů pro technologickou spolupráci

 využívání databáze technologických nabídek a poptávek

 poradenství při transferu technologií a znalostí

 služby v oblasti inovačních aktivit

 konzultace v otázkách ochrany duševního vlastnictví
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Služby spojené s transferem technologí

• Transfer technologií

• Technology assessment (hodnocení technologií)

 Spojeno s návštěvou ve firmě

• Technologické burzy (brokerage events)

Princip transferu technologií:

Technologická

- nabídka

- poptávka Databáze 

EEN
Podnikatel

Člen

EEN

Člen

EEN

Tuzemský
ZahraničníTuzemský

Podnikatel
EOI

Zahraniční

EOI (projevení zájmu)

Vyjednávání  Uzavření smlouvy o TT



Modul C (BIC Ostrava / KHK MSK)

• podpora účasti malých a středních podniků v rámcových 

programech EU pro výzkum a vývoj (hlavně 7. RP) 

• pomoc při identifikaci témat a vyhledávání partnerů

• informace o výzvách v jednotlivých oborech

• další projektové poradenství
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Co je 7.RP EU

• Sedmý rámcový program výzkumu a technologického rozvoje je 

základním nástrojem EU pro financování výzkumu v Evropě, který 

bude platit od roku 2007 do roku 2013.

• Rozpočet EU na příštích sedm let činí 50,5 miliardy eur. 

• Oproti 6.RP to v cenách roku 2004 představuje nárůst o cca 40 % a 

ve stávajících cenách o cca 60 %.

• 7.RP je navržen tak, aby reagoval na potřeby Evropy v oblasti 

zaměstnanosti a konkurenceschopnosti.
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Regionální kontaktní organizace pro

7. Rámcový program v Moravskoslezském kraji 

• BIC Ostrava je jedním ze čtyř členů konsorcia projektu RKO MSK

 Ostatní členové řešitelského týmu: VŠB-TUO, Ostravská univerzita, 

Agritec, výzkum šlechtění a služby

• cílem RKO je podpora českých subjektů, které mají zájem získat finančních 

podporu na řešení projektů VaV v rámci Rámcového programu

• zapojení českých subjektů do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a 

vývoje

• projekt je zaměřen na poskytování informací, asistenční podpory a služeb 

(např. identifikace výzev, poradenství během tvorby projektu, asistence při 

hledání partnerů doma i v zahraničí)

• cílem projektu je také podpora spolupráce výzkumných a vývojových 

pracovišť s průmyslem a s malými a středními podniky regionu
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7.RP se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy 
plus pátého specifického programu jaderného výzkumu:

• Spolupráce – výzkum založený na spolupráci (32 miliard eur)
 Zdraví 

 Potraviny, zemědělství a biotechnologie 

 Informační a komunikační technologie 

 Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 

 Energie 

 Životní prostředí (včetně klimatických změn) 

 Doprava (včetně letectví) 

 Společenskoekonomické vědy a humanitní obory 

 Bezpečnost 

 Vesmír

• Myšlenky - Evropská rada pro výzkum (7,4 miliard eur)
 Oblast hraničního výzkumu

• Lidé - lidský potenciál, akce „Marie Curie“ (4,7 miliard eur)
 Např. školení, vzdělávání pracovníků, mezinárodní programy spolupráce …

• Kapacity - výzkumné kapacity (4,2 miliard eur)
 Např. Výzkumné infrastruktury, Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků

Struktura 7.RP
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Pro názornost: 6. ICT výzva 7.RP

• Datum vyhlášení 24.11.2009, Uzávěrka 13.4.2010

• Plánovaný rozpočet 286 milionů Euro

• Hlavní témata:

 Kognitivní systémy, interakce, robotika

 Digitální knihovny a obsah

 Vstříc udržitelné a personalizované lékařské péči

 ICT pro mobilitu, environmentální udržitelnost a efektivní energetiku

• 7. ICT výzva je očekávána v srpnu / září 2010
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Děkuji za pozornost

Ing. Lukáš Gottesman

BIC Ostrava s.r.o.

Mostárenská 1156/38

703 00 Ostrava – Vítkovice

tel.:  595 957 458

mail: gottesman@bicova.cz

Web: www.bicova.cz

Enterprise Europe Network:
www.enterprise-europe-network.cz (česky)

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu (anglicky)

Regionální kontaktní organizace pro 7. RP v MSK
http://www.rko-msk.cz/
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