
CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU 

 Hájí a zastupuje zájmy českých podnikatelů v EU 

 Informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU 

 Organizuje stáže, debaty a školení  
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 Obecné informace o CEBRE 

 

Q Co je CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu? 

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU byla založena v roce 2002 agenturou CzechTrade, 
Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a Konfederací 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby v Bruselu hájila zájmy českých podnikatelů, 
informovala je o projednávaných evropských právních předpisech s dopadem na české podnikatelské 
prostředí a zastupovala podnikatelské a zaměstnavatelské organizace před evropskými institucemi a u 
evropských podnikatelských federací. 

 

Q Jaké služby CEBRE podnikatelům poskytuje? 

CEBRE podnikatelům poskytuje široké portfolio služeb, které mohou být upraveny „na míru“ klienta. Při 
poskytování těchto služeb vycházíme z desetileté zkušenosti na bruselském lobbingovém poli, znalosti 
místního prostředí i kontaktů a klíčových hráčů. Podnikatelům nabízíme: 
 Sledování vybrané evropské legislativy (tzv. FactSheet) 

  CEBRE na základě zadání klienta zpracuje stručný FactSheet (cca dvě strany A4) na zadané téma 
(ne/legislativní návrh Evropské komise), obsahující popis návrhu, jeho klíčové body, a průběh 
projednávání v evropských institucích. 

 Monitoring výzev na podávání projektů do programů EU 
  Pravidelný týdenní přehled výzev k podávání projektů publikovaných v rámci programů a fondů EU, 

obsahující základní český popis výzvy, termínu pro podání, kvalifikačních předpokladů, atd. 
 Monitoring událostí v oblasti záležitostí EU 

  Pravidelný týdenní přehled událostí z EU obsahující klíčová zasedání a konference/semináře 
institucí EU, programy jednání výborů a pléna Evropského parlamentu, konzultačních orgánů, atd. 

 Zastupování na konferencích a seminářích či u institucí EU v Bruselu 
  Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci, síti) sektorové 

nebo horizontální asociaci nebo jednorázové zastoupení zákazníka na konferenci či semináři 
v Bruselu. 

 Organizace schůzek s partnery významnými pro Vaši firmu 
  Organizace setkání na základě zadání klienta se zástupci Evropských institucí, evropských 

platforem, think-tanků atp. v Bruselu. 
 Organizace konferencí a seminářů Bruselu 

  Na základě specifikace klienta (termín, téma, profil řečníků a účastníků) CEBRE připraví program 
konference/semináře a vyhledá prostory. 

 Organizace pracovních stáží v Bruselu 
  Organizace vícedenní návštěvy Bruselu zaměřené na lepší poznání fungován bruselských institucí. 

Stáž může být tematicky zaměřená dle přání klienta. 
 Vyhledáním vhodných partnerů pro podání projektů v rámci evropských programů 

  Vyhledání partnera pro podání společného projektu v rámci komunitárních programů či rozvojové 
spolupráce, či vhodné evropské sítě nebo klastru. 

 Balíček služeb „na míru“ 
  CEBRE na základě požadavku klienta sestaví balíček zahrnující několik typů služeb, jako např. 

vyhledání organizace debaty, setkání s klíčovými experty, vyhledání vhodného partnera, 
zpracování přehledu projednávané legislativy, atd. 

 


