Aktuality z Evropské unie 2. — 6. září
Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k problematice Důležitých projektů společného evropského
zájmu (IPCEI). Ty jsou určeny pro spolupráci mezi dvěma nebo více zeměmi v oblasti vědy, výzkumu a inovací při
vývoji špičkových technologií. Prvním schváleným projektem IPCEI je projekt pro mikroelektroniku, na kterém
spolupracují Francie, Německo, Itálie a Velká Británie a přibližně 30 podniků a výzkumných organizací. Aktuálně se
připravují projekty v oblasti baterií. Na základě priorit definovaných Strategickým fórem EU se budou vyhodnocovat
další možnosti projektů IPCEI jako jsou: výpočetní clustery; propojená, čistá a autonomní vozidla; chytré
zdravotnictví; nízkouhlíkový průmysl; vodíkové technologie a systémy; průmyslový internet věcí a kybernetická
bezpečnost. Cílem konzultace je zjistit zájem odborné veřejnosti o tento druh projektů. Podrobnosti včetně
informací, jak se do konzultace zapojit, naleznete na webu MPO.
Ve středu 4. září Evropská komise zveřejnila v pořadí již šesté sdělení k připravenosti na brexit, v němž
znovu zopakovala výzvu všem zainteresovaným subjektům, aby se připravily na scénář odchodu Velké Británie z EU
bez dohody. Podrobnosti včetně samotného sdělení naleznete zde. Komise také připravila podrobný seznam kroků,
který má pomoci podnikům obchodujícím se Spojeným královstvím provést konečné přípravy. Ministerstvo průmyslu
a obchodu je rovněž připraveno poskytnout veškerou potřebnou podporu při přípravě podnikatelů na no deal brexit.
Na našich webových stránkách naleznete Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu, kde formou dotazníku
zjistíte, jak přesně brexit ovlivní Vaše podnikání, kompletní informace jsou pak dostupné na portálu BusinessInfo.cz.
Obracet se na nás můžete také prostřednictvím emailu brexit@mpo.cz či telefonicky skrze Zelenou linku pro export
na tel: 800 133 331. Doporučujeme také sledovat aktivity ministerstva na sociálních sítích, odkazy naleznete na
samém konci newsletteru.
Dne 3. října se v Brně uskuteční další seminář z cyklu „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků“.
Cílem semináře je představení možných řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu
českých podnikatelů. Mezi tématy nebude chybět přeshraniční poskytování služeb, vysílání pracovníků a také
informace o aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu. Podrobnosti o semináři naleznete na této adrese, kde se
na seminář můžete rovněž registrovat.
Dovolujeme si také připomenout, že je stále možné vyplnit a šířit online dotazník pro podnikatele na vnitřním
trhu EU, který naleznete pod tímto odkazem.
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