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Malé podniky jsou páteří evropského hospo-
dářství. Jsou hlavním zdrojem pracovních 
míst a inovativních výrobků a služeb. Jako 

takové hrají zásadní roli v naší stávající strategii za-
městnanosti a růstu a ve stále konkurenčnějším světě 
pomáhají evropskému hospodářství soustředit se na 
jeho silné stránky.

Nová síť Enterprise Europe Network, jejíž činnost ten-
to měsíc zahajujeme, je významnou iniciativou, která 
malým a středním podnikům pomůže rozvinout plně 
jejich potenciál a inovační kapacitu. Jejím cílem je za-
jistit větší konkurenceschopnost těchto podniků tím, 
že jim poskytne kvalitní a cenově efektivní služby.

Zvláště silná stránka této sítě spočívá v tom, že popr-
vé spojuje dvě dimenze: regiony a inovace. Tyto byly 
dříve organizovány samostatně, takže případní klienti 
se museli obracet na různé adresy a dodržovat různé 
správní postupy. Nyní nabízíme jednokrokové řešení.

Seskupení služeb pod jednu střechu povede ke sníže-
ní byrokracie a všem důležitým zúčastněným stranám 
podílejícím se na podpoře podniků umožní nabízet 
své odborné znalosti společně s ostatními. Výsledkem 
je vytvoření nejširší palety služeb přizpůsobených po-
třebám klientů v Evropské unii s cílem pomoci malým 
a středním podnikům vyvíjet nové výrobky a vstoupit 
na nové trhy a informovat je o činnostech a možnos-
tech, které EU nabízí.

Se svými rozsáhlými odbornými znalostmi a kontakty 
poskytuje síť praktickou pomoc v případech, kdy spo-
lečnost hledá nového obchodního partnera v jiném 
členském státě či radu, pokud jde o to, jak rozvíjet 
inovační myšlenku nebo jak podat žádost o financo-
vání evropského výzkumu.

Síť nebude začínat on nuly. Mnoho jejích členů již má 
rozsáhlé zkušenosti s poskytováním pomoci malým 
podnikům při přístupu k informacím a možným part-
nerům, které potřebují, a jejich vedením tím, co se 
zpočátku může jevit jako obtížné správní postupy. To 
jim umožní poskytovat služby od prvního dne.

Tato iniciativa je obousměrná. V jednom směru bude 
síť pomáhat malým a středním podnikům v Evropě, v 
druhém pak sloužit jako cesta, prostřednictvím které 
budou pracovníci v Evropské komisi získávat názory, 
zkušenosti a připomínky podnikatelů. Tyto údaje z 
praxe jsou mimořádně cenné při rozvoji návrhů po-
litik, které nejlépe vyhovují potřebám malých pod-
niků. Rád bych podniky požádal, aby pokud možno 
plně využily této možnosti tak, abychom mohli naši 
budoucnost utvářet společně.

Síť je nejnovějším příkladem významu, jaký já a mí 
kolegové v Komisi přikládáme vytvoření správného 
podnikatelského prostředí, v němž se ( jak doufáme) 
malé podniky mohou přizpůsobit změnám a vzkvé-
tat. Jejich úspěch přinese prospěch jednotlivým 
podnikatelům, jejich zaměstnancům, zákazníkům a 
dodavatelům, místním společenstvím i celému ev-
ropskému hospodářství.

Chtěl bych síť vyzvat, aby zajistila dobrou informova-
nost malých podniků o své existenci a službách, které 
poskytuje, a zároveň jejich dostupnost pro tyto pod-
niky. Rád bych rovněž evropské podnikatele vyzval, 
aby využívali služeb, jež jsme pro vás všechny vytvo-
řili s cílem poskytovat služby, které potřebujete.

Evropská podpora malých podniků
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Kdo jsme?
• Zhruba 500 organizací, včetně obchodních komor, agentur pro regionální rozvoj a 
 univerzitních technologických center,

• přibližně 4 000 zkušených odborníků,

• činnost v téměř 40 evropských zemích.

Ročně se očekává:

• provedení 50 000 technologických auditů,

• zdokumentování 1 000 technologických auditů,

• uspořádání 4 000 místních akcí a seminářů týkajících se témat souvisejících s malými a 
 středními podniky.

Co pro vás můžeme udělat?
Nejširší škála služeb poskytovaných s cílem pomoci a poradit malým a středním podnikům.

Partneři sítě poskytují informace o politikách, programech a možnostech fi nancování z EU a 
pomáhají k nim získat přístup.

Partneři sítě:

• pomáhají podnikům při hledání možných obchodních partnerů, zejména v jiných zemích,

• pomáhají malým a středním podnikům vyvíjet nové výrobky a vstoupit na nové trhy a 
 informují je o činnostech a možnostech, které EU nabízí,

• radí malým podnikům v technických záležitostech, jako jsou práva k duševnímu vlastnictví, 
 normy a právní předpisy EU,

• působí jako dvousměrná cesta mezi podnikateli a osobami v EU s rozhodovací pravomocí a 
 předávají názory oběma směry.

Kde se nacházíme?
EU 27

Kandidátské země: 
Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Země EHP: Norsko, Island
Ostatní třetí země: Arménie, Izrael, Švýcarsko
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
velká podpora pro malé podniky

Cílem sítě Enterprise Europe Network je napomáhat malým a 
středním podnikům při rozvíjení jejich inovačního potenciálu a 
zvyšovat jejich informovanost o politikách Komise. Tato nová ini-
ciativa Evropské komise zahájená v únoru 2008 podnikatelům po-
skytuje jedno kontaktní místo, na něž se mohou obrátit s žádostí o 
radu a využít široké škály snadno dostupných služeb na podporu 
podniků.
 
Malé podniky, zejména v počátečních fázích, často nemají pro-
středky, aby podrobně sledovaly mnoho různých druhů podpor, 
které lze poskytnout z programů EU. Nejsou rovněž vždy schopny 
plně posoudit inovační a tržní potenciál svých výrobků nebo pro-
zkoumat nové podnikatelské příležitosti, zejména mimo oblasti, 
které dobře znají.

Síť Enterprise Europe Network tento nedostatek odstraňuje. S více 
než 500 kontaktními místy a téměř 4 000 zkušených pracovníků je 
tato síť největší sítí v Evropě, která poskytuje poradenství a služby 
pro podniky. Tyto služby jsou dostupné pro podniky všech veli-
kostí bez ohledu na to, zda vyrábějí výrobky nebo poskytují služ-
by, ačkoliv v prvé řadě jsou tyto služby určeny malým a středním 
podnikům, výzkumným ústavům, vysokým školám, technologic-
kým centrům a agenturám pro rozvoj podnikání a inovací.

Síť může pomoci klientům při hledání obchodních partnerů, ze-
jména v jiných zemích, zajistit individuální návštěvy na místě k po-
souzení potřeb podniku a poskytovat poradenství v široké škále 
otázek souvisejících s podnikáním. Osvědčená databáze umožňu-
je udržovat neustálý styk mezi jednotlivými kontaktními místy a 
rovněž sdružovat jednotlivé nabídky a žádosti o partnerství.

Podnikům nelze přímo poskytovat finanční prostředky. Síť však 
může objasnit možnosti financování, které existují v rámci jednot-
livých programů EU.

Jedno kontaktní místo pro všechny služby na podporu znalostní 
ekonomiky

Výhodou sítě Enterprise Europe Network je, že všechny služby 
jsou nabízeny pod jednou střechou, což snižuje byrokracii a chaos, 
který nastává, pokud není jasné, na kterou organizaci je třeba se 
obrátit s konkrétní záležitostí.

Pro místní hospodářský rozvoj v celé Evropě jsou rozhodující pře-
vratné technologické objevy. Síť proto věnuje zvláštní pozornost 
podpoře znalostní společnosti. Inovativní procesy podnikům 
nejen umožňují vyvíjet nové výrobky a služby a snižovat nákla-
dy zlepšováním výrobních postupů, ale mohou přispět rovněž k 
energetické účinnosti – což je priorita, která se dostala rychle na 
přední místa programu EU. V širší strategii růstu a zaměstnanosti 
v rámci obnoveného lisabonského programu má pro Evropskou 
komisi nejvyšší význam podpora inovací k posílení evropského 
hospodářství.
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Zkušenosti a profesionalita 

Všechny organizace v nové síti pocházející z různého 
prostředí v oblasti podnikání, výzkumu a průmyslu mají 
rozsáhlé zkušenosti s poskytováním pomoci malým pod-
nikům. Většina se již účastnila předchozích dvou pod-
půrných sítí – Euro Info Center (EIC) a Center pro přenos 
inovací (IRC), které fungovaly 20, resp. 12 let.

Spojením těchto dřívějších služeb a připojením dalších 
zajišťuje nová síť integrovanější přístup, a to zejména s 
ohledem na skutečnost, že zúčastněná konsorcia jsou 
mnohem rozsáhlejší než v minulosti.

Jsou možné nejen větší synergie, ale síť je rovněž blíže 
svým potenciálním klientům. Vysoký počet kontaktních 
míst v každé zeměpisné oblasti znamená, že podnikatelé 
mají podporu podnikání na dosah. Obousměrná cesta mezi podni-

kateli a osobami v EU s rozhodo-
vací pravomocí

Poskytování praktické pomoci a poradenství podnikům je 
pouze jedním z řady způsobů, jak může síť malým a střed-
ním podnikům pomoci. Posílí rovněž hlas těchto podniků 
v rozhodovacím procesu EU. Síť lze využít jako diskusní fó-
rum zprostředkující připomínky a názory podnikatelů tvůr-
cům politik v Bruselu, aby je využili v diskusích o budoucích 
politických iniciativách.
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Hašení lesních požárů
K omezení škod způsobených lesními požáry jsou nezbytné včasné a přesné informace o 
jejich vypuknutí. Nové partnerství mezi dvěma společnostmi – jednou švédskou a jednou 
italskou – může požárníkům poskytnout účinný systém včasného varování, který potřebují.
Tyto dvě společnosti v současnosti vyvíjejí levný a spolehlivý pozemní síťový senzor, který 
může lépe než družice 24 hodin denně monitorovat podmínky v lesích a zasílat data zpět 
ústřednímu serveru.
První krok učinila společnost Minteos se sídlem v Turíně, která v roce 2005 projevila zájem o 
nabídku technologie. O rok později se uskutečnila jednání se společností Sensible Solutions 
Sweden AB. Oběma společnostem napomáhaly IRC Alpy ad IRC Severní Švédsko. Výsledkem 
byla dohoda, která vedla k úzké technické spolupráci za účelem rozvoje inovativního systému 
k odhalování lesních požárů, a to spojením znalosti senzorů ve společnosti Sensible Solutions 
se zkušenostmi společnosti Minteos v oblasti komunikačních sítí.
Marco Mangiantini, který byl od roku 1997 koordinátorem IRC Alpy, vysvětluje, že on a jeho 
kolegové budou mít v nové síti mnohem větší úlohu. „Až dosud jsme se soustředili na převod 
technologií. V budoucnu budeme mít širší záběr zahrnující právní předpisy a pravidla EU a 
rovněž podporu malých a středních podniků v rámcovém programu ES pro výzkum a techno-
logický rozvoj.“

Marco Mangiantini

Hledáte obchodního partnera v zahraničí?
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Je čas na inovace?

Testování ochranných prostředků
Jak navrhnete prostředky, které mohou zachránit život, a otestujete jejich účinnost, aniž byste 
použili morčata a ohrozili jejich životy? To je problém, jímž se nyní zabývá výzkumný ústav 
ve Slovinsku a jedna společnost v Norsku. Prvotní podnět pro jejich spolupráci přišel během 
přednášky člena IRC Norsko, Hanse Jørgena Flora, který se v té době účastnil programu výmě-
ny zaměstnanců, v Institutu „Jožef Stefan“ ve Slovinsku. V publiku byl i profesor Igor Mekjavic.

Během jejich diskusí si pan Flor uvědomil, že zná jednu společnost v Norsku, která by mohla 
mít zájem o profesorovu práci týkající se navržení důmyslných fi gurín, které by mohly 
nahradit člověka a používat se k testování ochranných prostředků proti požáru a extrémním 
teplotám. Došlo k seznámení, jež brzy vedlo ke spolupráci mezi tímto institutem a společností 
Thelma Inc, výzkumnou poradenskou společností v Norsku. S pomocí služeb místního IRC 
toto spojení dosud vedlo k šesti úspěšným převodům technologií.

Marjeta Trobec z IRC Slovinsko vysvětluje, jak nová síť posílí dosavadní práci. „Budeme mít 
nové partnery. Konsorcium bude zahrnovat všechny hlavní hráče, kteří poskytují pomoc ma-
lým a středním podnikům, více se zviditelní a bude s to nabízet širší paletu služeb.“

Marjeta Trobec 
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* Přístup k projektům a financování z EU

Malé podniky si příliš často nejsou plně vědomy mnoha 
různých zdrojů financování z EU (regionální, sociální, 
výzkumné, environmentální), které existují a pro něž 
mohou být způsobilé. Síť usiluje o odstranění těchto 
nedostatečných znalostí a snaží se zajistit, aby společ-
nosti (individuálně nebo v konsorciích) byly informo-
vány o dostupných možnostech.

* Zvyšování informovanosti a poskytování pora-
denství týkajícího se právních předpisů, norem a 
politik EU

Někdy může být pro podniky bez potřebných interních 
zdrojů obtížné držet krok se změnami právních před-
pisů a politických programů EU. Síť může poskytnout 
takovéto informace a vysvětlit možné důsledky pro 
jednotlivé společnosti.

* Organizování obchodní spolupráce mezi malými a 
středními podniky

Na přeshraničním obchodě a investicích by se mohl 
podílet odhadem jeden milion evropských malých a 
středních podniků, pokud by tyto mohly využít patřič-
ných podpůrných služeb. Síť bude organizovat schůzky 
mezi jednotlivými podniky s cílem pomoci najít důvě-
ryhodné partnery. Všechny žádosti budou považovány 
za důvěrné. Základní údaje o potenciálních spojeních 
jsou uloženy v databázi pro obchodní spolupráci. Tyto 
informace široce kolují a jsou snadno dostupné.

* Poskytování internetové platformy pro přeshra-
niční spolupráci

Sdílení výsledků výzkumu může vést k novým nápa-
dům a novým příležitostem a podniky podnítit, aby se 
rozvíjely mimo své původní obzory. Síť může napomo-
ci při rozvoji těchto výměn a osnování možných part-
nerství.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK
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* Vstup na mezinárodní scénu

Mimo svou vlastní zemi podniká méně než jeden z 
deseti malých nebo středních podniků, a to navzdory 
zrušení vnitrostátních překážek a příležitostem, které 
podniky s komparativní výhodou mohou najít v me-
zerách na trhu. Využitím zavedených kontaktních míst 
může síť poskytovat specializované poradenství spo-
lečnostem, které chtějí svou činnost rozšířit do zahra-
ničí, a to nejen v rámci EU, ale rovněž dále do ciziny.

* Podpora inovací

K lepší přeměně inovací na obchodní úspěch poskytu-
je síť podpůrné služby, aby malé a střední podniky, ze-
jména v počátečních fázích, podnítila k větším inova-
cím. Tyto jsou založeny na stávajících programech EU, 
např. Europe INNOVA a PRO-INNO Europe, či na pro-
gramech členských států podporovaných na regionál-
ní a vnitrostátní úrovni, nebo zahrnují výměnu osvěd-
čených postupů s obdobně smýšlejícími podniky. * Poskytování zpětné vazby

Komise síť využije k získávání pravidelné zpětné vazby 
od společností, aby bylo zajištěno, že politiky a inicia-
tivy, jež připravuje, vyhovují jejich požadavkům a ne-
povedou k zbytečné byrokracii, která by mohla narušit 
jejich konkurenceschopnost a inovační potenciál.
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Udržení dobré kondice a zdraví u dospělých osob
Dětská hřiště, virtuální prostředí a fyzioterapeutická rehabilitační střediska mohou mít na 
první pohled málo společného. Přesto díky určitému laterálnímu myšlení a pomoci sítě IRC 
čtyři společnosti v Německu, Finsku a Španělsku sdílejí inovační postoj k hračkám a navrhují 
výrobky, které podporují fyzické cvičení veselým a zábavným způsobem.

Cílem je navrhnout zařízení, které má být nainstalováno na veřejných místech a které bude 
dospělé a starší osoby motivovat k pohybu a cvičení, a tak zlepšovat jejich celkové zdraví. Ten-
to projekt, který je dosud v koncepční fázi, se snaží vytvořit inovativní výrobky, které překoná-
vají tradiční zařízení, jež se nacházejí v tělocvičnách a na hřištích.
Hlavním partnerem v této čtveřici je fi nská společnost, Lappset Group Ltd. Prostřednictvím 
skupiny IRC pro výběr žádostí došlo k navázání kontaktu s bavorskou fi rmou SportKrea-
tivWerkstatt, která hledala kreativního partnera. Obě společnosti chtěly navrhnout inteligent-
ní hřiště budoucnosti, které by podpořilo učení a tělesný rozvoj a u všech uživatelů podněco-
valo kreativitu.
Po úspěšném začátku bylo partnerství později rozšířeno, když společnost Lappset Group 
německý podnik představila AIJU, dobře známému soukromému neziskovému sdružení ve 
Španělsku, jež se podílí na technologicky inovativních výrobcích pro děti.
Při pohledu do budoucna Irja Ruokamo z IRC Finsko poznamenává: „Budeme mít výkonnější 
síť, jelikož máme poměrně silné partnery a našim zákazníkům budeme moci nabízet více 
služeb a akcí.“

Irja Ruokamo

Hledáte podporu pro své podnikání?
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Dobré využití odpadů
A.G.T. Anlagenvertrieb GmbH, rakouská společnost, která se specializuje na rozvoj obnovitel-
ných energií, ke zpracování odpadu používá proces termokatalytického rozkladu při nízkých 
teplotách. Poté, co společnost provedla audit, který vyzdvihl význam této zvláštní techno-
logie, IRC Rakousko rozpoznalo obchodní potenciál podniku a podněcovalo jej, aby hledal 
partnery prostřednictvím účasti na zprostředkovatelských akcích pořádaných IRC.
Na jedné z těchto akcí, pořádaných v roce 2006 IRC Dolní Sasko/Sasko-Anhaltsko v Hannove-
ru, se tento podnik setkal se společností EnviCont Solution Ltd., specializovanou německou 
fi rmou pro kompostovací technologie, recyklaci odpadu a biomasy. Obě strany rychle zjistily, 
že by mohly vytvořit vzájemně prospěšné partnerství – společnost AGT měla jedinečnou tech-
nologii a EnviCont mohla zajistit přístup na trhy ve východní a severní Evropě. Obě společnos-
ti rychle podepsaly smlouvu.
Steven Amenda z IRC Dolní Sasko/Sasko-Anhaltsko, který spolu se svým kolegou z rakouské-
ho IRC, Bernhardem Jauchem, pomáhal dát obě společnosti dohromady, věří, že nová síť bude 
ještě efektivnější. „Pracovali jsme v síti EIC i IRC. To znamenalo dva zvláštní pracovní plány, 
jejichž vypracování bylo časově náročné. Nyní bude existovat pouze jeden plán, což nám 
umožní zvýšit efektivnost.“

Steven Amenda

Potřebujete poradit s výzkumem?
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1. Co může síť Enterprise Europe Network udělat pro 
 můj podnik?

Síť Enterprise Europe Network vám může pomoci při rozvoji 
podnikatelských činností nebo technologické spolupráce, 
poskytnout rady ohledně podpory pro inovativní podniky a 
získání rizikového kapitálu. Může rovněž vysvětlit dostupné 
možnosti, pokud jde o programy a financování z EU. Kaž-
dý partner sítě nabízí všechny služby jako službu jednoho 
kontaktního místa pro podniky. Tyto služby jsou zaměřeny 
hlavně na začínající a existující malé a střední podniky, mo-
hou jich však využít i větší společnosti, výzkumné ústavy, 
vysoké školy, technologická centra a agentury pro rozvoj 
podnikání a inovací. Součástí sítě je více než 500 kontakt-
ních míst v přibližně 40 evropských zemích.

2. Mohou partneři sítě pomáhat při organizování 
 schůzek s podniky v jiných evropských zemích?

Ano, partneři sítě pravidelně pořádají návštěvy a zprostřed-
kovatelské akce pro místní malé a střední podniky kdekoliv 
v Evropě i mimo ni. Podle konkrétního zájmu svých klien-
tů zajišťují veškerou logistiku (organizují schůzky, zajišťují 
místa konání, dopravu a ubytování), aby obchodní a tech-
nologická spolupráce probíhala hladce.

3. Je prostřednictvím sítě dostupné evropské fi nancování?

Síť může poskytnout pomoc a poradenství podnikům, kte-
ré potřebují pomoc při hledání dluhového a rizikového ka-
pitálu, při účasti v různých programech financovaných EU, 
zejména v programech, které se zaměřují na malé a střední 
podniky, neposkytuje však podnikům finanční prostředky 
přímo. Síť může rovněž podnikům pomoci, aby využily vý-
sledky, které pocházejí z evropských projektů v oblasti vý-
zkumu a technologického rozvoje.

4. Může síť pomoci při uvádění výrobků a služeb na trh 
 a při obchodních transakcích?

Síť může pomoci při hledání obchodních partnerů a rozvo-
ji přeshraniční obchodní a technologické spolupráce mezi 
společnostmi nebo výzkumnými ústavy, nemůže však pod-
nikům pomoci při prodeji jejich výrobků a služeb.

5. A co právní aspekty a aspekty práv k duševnímu vlast-
nictví související s převodem technologií?

Partner sítě může poskytnout obecné rady ohledně práv 
k duševnímu vlastnictví. Při řešení složitých záležitostí po-
skytne kontakty na odborníky, např. IPR Helpdesk (www.
ipr-helpdesk.org) nebo patentové právníky. Stejná pracovní 
metoda se používá u všech právních a smluvních záležitostí 
souvisejících s převody technologií.

Otázky a odpovědi



14 ENTERPRISE-EUROPE-NETWORK

6. Zabývá se síť veškerými typy podniků a technologií?

Ano. I když se někteří partneři zaměřují na obchodní spo-
lupráci, zatímco jiní se specializují na převody technolo-
gií, malé a střední podniky mají prostřednictvím jednoho 
kontaktního místa v místě přístup k oběma druhům služeb. 
Partnerské organizace mohou žádosti snadno postoupit 
kolegům v celé Evropě a obdržet od nich informace.

7. Může síť pomoci při obchodní a technologické spolu-
 práci mimo EU?

Ano. Síť má kontaktní místa rovněž mimo Unii. Kromě 27 
členských států má síť Enterprise Europe Network partne-
ry v Turecku, na západním Balkáně, v zemích EHP a jiných 
třetích zemích. V praxi se však očekává, že se velká většina 
činností uskuteční v EU. 

8. Jak se mohu ujistit, že konkrétní organizace, s níž 
 jednám, je členem sítě?

Seznam však partnerů sítě je k dispozici na adrese:
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

9. Bude s mou žádostí nakládáno jako s důvěrnou?

Ano. Veškeré obchodně citlivé informace budou považová-
ny za důvěrné. S vaším souhlasem budou zveřejněny pouze 
údaje, které jsou výslovně spojeny s vaší žádostí (např. hle-
dání obchodního partnera v jiné zemi). 
 

10. A co jazyky?

Jelikož síť má zastoupení v celé Evropě, neexistují žádné 
lingvistické problémy a je možno používat všechny jazyky 
EU. Místní partner sítě vám může poskytnout lingvistickou 
pomoc a zajistit přesný překlad dokumentů a tlumočení, je-
li to zapotřebí.

11. Co mám dělat, jestliže mám potíže s konkrétním 
 kontaktním místem?

Za dohled nad sítí odpovídá Výkonná agentura pro konku-
renceschopnost a inovace (EACI) se sídlem v Bruselu, kterou 
založila Evropská komise. Tato úloha zahrnuje řízení sítě a 
kontrolu kvality. EACI najdete na adrese: 
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm



Enterprise Europe Network
http://ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Generální ředitelství pro podniky a průmysl
http://ec.europa.eu/enterprise/

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)
http://europa.eu/agencies/executive_agencies/eaci/index_en.htm

Portál pro malé a střední podniky
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/

Výbor regionů
http://www.cor.europa.eu

Evropský hospodářský a sociální výbor
http://eesc.europa.eu

Tuto brožuru a úplný seznam partnerů sítě lze stáhnout 
v 23 úředních jazycích z domovské stránky sítě
Enterprise Europe Network.
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Potřebujete další informace? 
Navštivte tyto internetové stránky:



ec.europa.eu/enterprise-europe-networkC
S


