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Česká agentura na podporu obchodu I.

 příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu
 součástí Exportní strategie České republiky 2012-2020

Hlavním cílem je:
A) poskytovat českým firmám efektivní služby na podporu
obchodu především v zahraničí
B) pomoc při internacionalizaci českých firem a jejich
produktu
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Služby pro podporu obchodu I.

Služby exportérům poskytují společně
 zahraniční zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu,
 specialisté agentury CzechTrade,
 pracovníci regionálních informačních míst.

Pokrývají oblast poradenství, vzdělávání, informačních služeb a služeb zahraniční
sítě Ministerstva průmyslu a obchodu.
On-line služby (bezplatné)
businessinfo – oficiální portál pro podnikání a export
exportní příležitosti – denní aktualizace zahraničních poptávek, projektů a
tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem
exportní zpravodajství – bezplatný informační servis
CT denně – informace přímo do vaší emailové schránky

Služby pro podporu obchodu II.

Služby (zpoplatněné)
exportní balíčky – rozdělení do Basic, Business and Business Plus
exportní vzdělávání – vzdělávací akce s tématikou podpory podnikání a
mezinárodní tématikou
exportní klub – vstupní brána pro všechny, kteří chtějí mít přístup k potřebným
informacím, přehledně a na jednom místě
veletrhy v zahraničí
ve spolupráci se zahraničními zastoupeními MPO – hradí účastnický poplatek

Služby pro podporu obchodu III.

- spolupráce s aliancemi/asociacemi v České republice
Např. z oblasti letectví:
 Asociace leteckých výrobců v České republice,
 Svaz českého leteckého průmyslu,
 Letecká amatérská asociace.
- zajišťují oboroví konzultanti, kteří se věnují konkrétnímu oboru a
spolupracují ve vyhledávání příležitostí se zahraničním zastoupením
MPO
Pozn.

Zahraniční zastoupení MPO ČR připravuje v Chengdu (provincie Sichuan) prezentaci českých společností v
oblasti leteckého průmyslu za účelem nalezení nových obchodních příležitostí.. Akce proběhne 21. - 23. října
2013. Termín přihlášení účastníků je do 30. června 2013. Český letecký seminář je organizován jako součást
podnikatelského a technologického veletrhu EU-China Business & Technology Cooperation fair.
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Projekty financované z Evropské unie

CzechTrade:
(Operační program Podnikání a inovace – Služby pro podnikání - Marketing)
1. Podpora mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v
oblasti kosmických technologií 2011-2014
- podpora především při vstupu českých podniků do tendrů Evropské kosmické
agentury
2. Specializované výstavy a veletrhy 2013-2014
- podpora při účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí (podpora až do výše
120 000 Kč)
- především pro malé a střední podniky, mohou se však účastnit i velké
- přihlášky od 3.6.2013
3. Design pro konkurenceschopnost 2013-2014
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Projekty financované z Evropské unie

CzechInvest:
(OPPI – Služby pro rozvoj podnikání – Poradenství – 2011-2014)
1. CzechAccelerator
cílem je rozvoj manažerských zkušeností a aktivit při komercionalizaci jejich
vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení
marketingových a manažerských schopností. Součástí poskytovaného
poradenství je nabídnout podporu v procesu získávání financování formou
business angels či rizikového kapitálu.
Základní podmínky: inovativní produkt, technická vyspělost, dobrý podnikatelský
plán
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Projekty financované z Evropské unie

2. CzechEkosystem
zaměřen především na efektivní rozvoj aktivit MSP (žadatelů) při jejich
inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za
systematické účasti Kouče.
získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu, praktické
uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských
schopností při rozjezdu podnikání a podpořila se tak atraktivita
podnikatelského záměru žadatele pro rizikový kapitál (především tzv. seed
capital).

Výzva II.
Alokace 128 mil. Kč.
Příjem žádostí bude zahájen dne 2.4.2013 a ukončen 31.10.2013
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Podpora ze strany Ministerstva průmyslu a
obchodu

Veletrhy a výstavy (částečně zpoplatněné)
A) Oficiální účasti v zahraničí
- podpora – hrazena plocha do velikosti 9 m2 a základní stavba české expozice,
připojení elektřiny, přívod a odpad vody, spotřebu energie, vody a úklid
3 kategorie podpory
 Národní výstavy
 Společné expozice českých vystavovatelů
 Samostatné expozice
B) Incomingové mise
- mezinárodní veletrhy v ČR, návrhy od oborových asociací a svazů dalších
právních subjektů
- prezentace českých exportérů zaměřená na obchodní a investiční příležitosti
v různých teritoriích, získávání zkušeností

Přidejte se…

CzechTrade www.czechtrade.cz
projekt SVV - http://www.czechtrade.cz/sluzby-2013/projekty-eu-2/svv-20132014/

CzechInvest www.czechinvest.org
projekt CzechAccelerator - http://www.czechaccelerator.cz/
projekt CzechEkosystem - http://www.projekt-czechekosystem.cz/new
Ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz
Oficiální účasti - http://www.mpo.cz/dokument107237.html

DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

CZECHTRADE

DITTRICHOVA 21
128 01 PRAHA 2
INFO@CZECHTRADE.CZ
WWW.CZECHTRADE.CZ

dana.slavikova@czechtrade.cz
224 907 538

