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Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

Komora slouží k podpoře podnikatelských 

aktivit, k prosazování a ochraně zájmů 

svých členů. 

 

Poskytuje zejména následující služby: 

- Poradenské a konzultační služby 

- Podpora zahraniční spolupráce firem 

- Vzdělávací činnost 

- Informační servis profesního vzdělávání 

- Služby pro veřejnost (exportní služby, 

CzechPoint, Mýto) 

- Navazuje a rozvíjí styky s komorami a 

odbornými institucemi 
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Síť Enterprise Europe Network 

Největší světová síť na podporu 

podnikání pro malé a střední 

firmy: 

- více než 60 zemí světa 

- více než 600 organizací 

- více než 3000 lokálních 

expertů 

 

 

 
Poslání sítě: 

Pomoc malým a středním firmám v mezinárodní spolupráci 

a inovacích.  
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- Poradenství pro vstup na zahraniční 

trhy 
 

- Vyhledávání zahraničních obchodních 

technologických a výzkumných 

partnerů 
 

- Podpora komercializace inovačních 

nápadů 
 

Hlavní služby: 
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Zastoupení EEN v Rusku: 

1. Russian Agency for Small and Medium Enterprises Support 

 

 

http://www.euroinfocenter.ru/  

 

 

 

2. Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises 

 
  

http://www.fasie.ru/   

Poradenství pro vstup na ruský trh 

http://www.euroinfocenter.ru/
http://www.fasie.ru/
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http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html 

http://een.ec.europa.eu/  

 

Vyhledávání nabídek a poptávek 

http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html
http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html
http://www.khkmsk-registrace.cz/inzeraty.html
http://een.ec.europa.eu/
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Vyhledávání nabídek a poptávek 
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Vyhledávání nabídek a poptávek 
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10                                                                    10. výroční B2B Forum „Rusko-Evropa: Spolupráce bez hranic“ 

 

    - 3 kulaté stoly 

    - dvoustranná jednání 

    - registrace a účast zdarma 

 

    www.regionomica-moscow.ru 

 

    

Akce EEN Rusko 

http://www.regionomica-moscow.ru/
http://www.regionomica-moscow.ru/
http://www.regionomica-moscow.ru/
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Exkluzivní dvoustranná jednání firem při mezinárodním 

průmyslovém veletrhu HANNOVER MESSE 2017 

http://www.b2fair.com/hannovermesse2017  

 
Datum konání: 24. – 28. 4. 2017  

Místo konání: Hannover, Německo Global Business & Markets (Hall 3) - mezinárodní veletrh 

průmyslu a technologií HANNOVER MESSE 2017. 

Poplatky:  

Při registraci do 24. 2. 2017: účast na dvoustranných jednáních zdarma! V případě zrušení účasti 

bude účtován storno poplatek ve výši 150 EUR. 

Akce EEN 

http://www.b2fair.com/hannovermesse2017
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Bezplatné poradenství k ochraně duševního vlastnictví: 

 

Ing. Václav Suchý, CSc. 

Technologické centrum AV ČR 

Ve Struhách 27 

160 00 Praha 6 

Tel: 234 006 163 

Mobil: 728 082 895 

E-mail: suchy@tc.cz 

 

EEN poradenství k ochraně duševního vlastnictví:  

mailto:suchy@tc.cz
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Děkuji za pozornost 

 
Natálie Šitavancová 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

E-mail: een@khkmsk.cz 

Tel.: 597 479 330, 724 873 144 

www.khkmsk.cz  

 

 

Follow us at 

mailto:een@khkmsk.cz
http://www.khkmsk.cz/

