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Otázka financování programů a projektů vedoucích
k dosažení cílů udržitelného rozvoje je stále aktuální.
Spojená s obnovou některých konflikty poškozených
zemí vyvolává bouřlivé diskuse.

The questions of how to finance the programs and projects aiming at sustainable development objectives are
still valid. Moreover, if are associated with renovation of
countries that are damaged by conflicts, here we need
a serious discussion.

Odpovědí však zůstává nastartování ekonomiky v rozvojových zemích rovnocenným partnerstvím a pomocí
v nastavování dobrého vládnutí, řádným hospodařením, investicemi a vzájemně prospěšnou spoluprací.
Příspěvky českých a zahraničních řečníků přinesou
aktuální informace k dané problematice užitečné pro
zapojení českých subjektů do české a mezinárodní
rozvojové praxe. Jednacími jazyky konference jsou
čeština a angličtina.

From an economic standpoint, however, the answer remains in boosting the economy in developing countries
by support of equal partnership and promoting good
governance including, proper management, investment
and mutually beneficial cooperation.
The Czech and foreign speakers will present the latest information on this issue useful for private sector
participation in Czech and international development
practice. Conference languages are Czech and English
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Opening speeches

Náměstek ministra sekce pro mimoevropské země
a ekonomickou diplomacii, Ministerstva zahraničních
věcí ČR, Ing. Martin Tlapa, MBA,
Ředitel Odboru řízení exportní strategie a služeb
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
PhDr. Martin Šperl,
Náměstkyně ministra sekce Mezinárodní vztahy,
Ministerstva financí ČR,
JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.
Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR,
Ing. Dagmar Kuchtová

Representative of the Ministry of Foreign Affairs CR
Martin Tlapa
Representative of the Ministry of Industry and Trade CR,
Martin Šperl,
Representative of the Ministry of Finance CR,
Lenka Dupáková
CEO of the Confederation of Industry of the Czech Rep.
Dagmar Kuchtová

Ing. Martin Tlapa, MBA

9.30-10.00

PhDr. Martin Šperl

JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D.

Ing. Dagmar Kuchtová

Zapojení soukromého sektoru
do rozvojové agendy 2030

Involving the private sector in the
development agenda in 2030 (OECD)

Vedoucí divize pro statistiku a financování rozvoje OECD,
Haje SCHÜTTE.

Mr Haje SCHÜTTE, Head, Development Finance Division
at OECDDevelopment.

Řídí práce ve Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC)
v rámci programu podpory cílů udržitelného rozvoje 2030
v otázkách financování rozvoje prostřednictvím sběru údajů a podávání zpráv, zavádění statistických rámců pro měření
dopadů a analýzy klíčových témat financování rozvoje.
Pan SCHÜTTE se pohyboval v rozvojové bankovní praxi
přes 20 let v pozicích pro tvorbu rozvojové politiky a řízení
investičních operací, posledních 11 let v na řídicích pozicích v OECD a KfW Group. Podílel se na budování institucí a řízení změn ve svém oboru. Praxe v subsaharské
Africe, Asii a východní Evropě.
Abstrakt prezentace:
Pohled OECD DAC na zapojení soukromého sektoru
do agendy 2030 z pohledu financování rozvoje, ale také
podílení se na konkrétních projektech z hlediska přenosu know-how a dalších nefinančních investičních vstupů.
Přínos TOSSD ukazatele v rozvojové statistice OECD pro
lepší akceptaci zapojení firem veřejným a neziskovým
sektorem a jejich vzájemnou spolupráci.

Leading work at the OECD Development Assistance Committee (DAC) in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development on development finance through data
collection and reporting, establishing statistical measurement frameworks, and analysis on key development finance topics.
Mr. SCHÜTTE is a banker with 20 years in policy positions
and investment operations.
Eleven years of management responsibility at the OECD
and KfW Group. Track record in institution building and
change management. Work experience in sub-Saharan
Africa, Asia and Eastern Europe.
Abstract slideshow:
View of OECD DAC on private sector involvement in Agenda 2030 from the perspective of financing for development,
but also participation in specific projects in terms of transfer
of know-how and other non-financial capital inputs. Contribution TOSSD development indicator in the OECD statistics for better acceptance of corporate involvement by
public and voluntary sectors and their mutual cooperation.

10.00-10.30

10.30-10.45

↘

Financování soukromých podnikatelských záměrů v rozvojových zemích.

Financing of private business
projects in developing countries

Ředitel Rakouské rozvojové banky (OeEB),
Michael Wancata

Mr. M. Wancata,
CEO Developmen Bank of Austria (OeEB)

Abstrakt prezentace:
European Development Finance institutions (EDFI) je skupina 15 bilaterálních institucí, působících v rozvojových
zemích a na rozvíjejících se trzích, s mandátem svých
vlád k podpoře růstu udržitelného podnikání, čímž pomáhají snižovat chudobu a zlepšovat životy lidí a přispívají k dosahování cílů udržitelného rozvoje tím, že
podporují ekonomicky, ekologicky a sociálně udržitelný
rozvoj prostřednictvím financování a investování do ziskových podniků soukromého sektoru.
Michael Wancata, ředitel jedné z těchto institucí - OeEB –
Rakouské rozvojové banky, vysvětlí principy, které členové
EDFI využívají ke své práci a spolupráci.

Abstract slideshow:
European Development Finance institutions (EDFI) is a
group of 15 bilateral institutions, operating in Developing
Countries and Emerging Markets, mandated by their governments to foster growth in sustainable businesses, to
help reduce poverty and improve people’s lives and contributes to achieving the Sustainable Development Goals
by promoting economically, environmentally and socially
sustainable development through financing and investing
in profitable Private Sector enterprises.
Michael Wancata, director of one of such institutions
- OeEB - The Development Bank of Austria, will explain
principles, which EDFI’s members use for their work and
cooperation.

Strategie pro soukromý sektor
post-2015

The private sector strategy
for post-2015

Bayo Akindeinde, konzultant UK DFID a Světové banky
jako expert programů pro rozvoj soukromého sektoru, je
předním odborníkem v oblasti rozvoje soukromého sektoru
s více než dvaadvaceti lety zkušeností v řízení a implementaci mezinárodních rozvojových programů. Vedl mnoho
programů rozvoje soukromého podnikání ve Velké Británii, střední a východní Evropě, stejně jako v subsaharské
Africe.

Mr. Bayo Akindeinde, Private Sector Development
Expert & Consultant on UK DFID and World Bank programmes.
Bayo Akindeinde is a leading private sector development
expert with over 22 years of relevant experience managing
and implementing international development programmes.
He has been at the forefront of numerous private enterprise
programmes in the UK, Central & Eastern Europe as well
as in sub-Saharan Africa.

Bayo Akindeinde nedávno dokončil své závazky jako vedoucí týmu pro implementaci programu rozvoje soukromého podnikání v Zambii, (Private Enterprise Programme
Zambia - PEPZ). V současnosti připravuje jeho pokračování.

Bayo is currently designing a new Private Sector Support programme in Zambia for the Government of Finland,
having recently completed a contract as Team Leader of

10.30-10.45

Strategie pro soukromý sektor
post-2015

The private sector strategy
for post-2015

Program financuje britská agentura pro rozvojovou spolupráci (Department for International Development - DFID)
a cílem je vybudovat a posílit kapacitu zambijských mikropodniků a malých a středních podniků (MSMEs), vytvářet
pracovní místa a přispět tak k diverzifikaci ekonomiky.

Private Enterprise Programme Zambia, (PEPZ) a UK Department for International Development (DFID) funded programme that aims to build and strengthen the capacity of
Zambian micro, small and medium enterprises (MSMEs)’s
to create jobs and contribute to the diversification of the
economy.

Abstrakt prezentace:
Pan Akindeinde využije svých dosavadních zkušeností
z projektů a své konzultační praxe. Jeho doporučení by
měla účastníky konference inspirovat a přinést jim nový
pohled na přístup k investicím v zahraničí v rámci jejich
podnikatelských strategií. Podnikatelé zde získají doporučení jak pracovat na soustavném zvyšování vlastní konkurenceschopnosti.

10.45-11.00

↘

Abstract slideshow:
Mr. Akindeinde will use his wide knowledge and experience from various projects and consulting assignments.
His recommendations should inspire participants and
provide them with a new perspective and approach to
designing and winning projects as part of their business
strategies. Business owner-managers will benefit from
recommendations on how to position their businesses to
identify and bid for tenders.

Financování udržitelného rozvoje
se zapojením soukromého kapitálu

Financing for sustainable development
with the involvement of private capital

Konzultant odboru práva, legislativy a analýz Hospodářské komory České republiky, Ing. Ivan Voleš.
Členem Evropského hospodářského a sociálního výboru
od roku 2004 do září 2015.

Ing. Ivan Voles, consultant Department of Justice, legislation and analyses Chamber of Commerce of the Czech
Republic, was a member of the European Economic and
Social Committee since2004 to September 2015.

Jeho předchozí aktivity zahrnují:
→ Ředitel zahraničního odboru,
→ Zástupce tajemníka Hospodářské komory České
republiky (2002-2009),
→ Předseda Československo-arabské obchodní komory
(1999-2002),
→ Ředitel marketingu ŠKODAEXPORT (1996-2000),
→ Generální ředitel Publicitas Praha (1995-1996),
→ Ředitel ARTOC Praha (1992-1995),

His previous activities include:
→ Director of the Foreign Department,
→ Deputy Secretary of the Economic Chamber of the
Czech Republic (2002-2009),
→ The chairman of the Czechoslovak-Arab Chamber
of Commerce (1999-2002),
→ Marketing Director ŠKODAEXPORT (1996-2000),
→ General Director of Publicitas Prague (1995-1996),
→ Director ARTOC Prague (1992-1995),

10.45-11.00
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Financing for sustainable development
with the involvement of private capital

→ Velvyslanec Československa v Egyptě (1990-1992),
→ Ředitel odboru pro Střední východ MZV ČR
(1983-1989),
→ Velvyslanec Československa v Jemenu (1980-1983)

→ Diplomatic services 1972-1992

Abstrakt prezentace:
Ivan Voleš byl loni v EHSV odpovědný za přípravu materiálu pro Evropskou komisi o možnostech zapojení soukromého sektoru do rozvojové agendy 2030. Další jeho práce se týkala financování rozvojové agendy z prostředků
soukromého kapitálu s využitím existujících mechanismů,
které soukromý sektor běžně využívá. Ve své prezentaci připomene základní fakta a směry správného zapojení
soukromého sektoru do rozvojové agendy.

Abstract slideshow:
Ivan Voles was responsible last year 2015 to prepare the
opinion of the European Commission about the possibilities of private sector involvement in the development agenda 2030. In the following opinion related to the financing
of the development agenda we find many arguments how
to mobilize variety of financing by using of private funds
under existing mechanisms, which the private sector routinely uses. In his slideshow he will remind basic facts and
guidelines of the proper involvement of the private sector in
the development agenda.

11.00 –11.30

Přestávka na kávu

Coffe Break

10.30-10.45

Evropská investiční banka – nové směry
financování rozvojových investic

The European Investment bank - new ways
of financing development investments

Odborný vedoucí řízení mandátů pro finanční rozvoj
a dopady EIB, Yohann Chaigneau.

Yohann Chaigneau, Senior Mandate Management
Officer, Development and Impact Finance, EIB.

V současné době řídí vnější mandáty EIB (mimo EU), zejména pro financování rozvojové politiky a jejich dopadů
v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří a sousedských
zemí EU, Y. Chaigneau má rozsáhlé zkušenosti z mnohostranných a dvoustranných finančních programů rozvoje
v Evropě, Africe a Latinské Americe. Odpovídá za vztahy
banky se systémem OSN a operační partnerství s dalšími
mezinárodními rozvojovými bankami. Dříve působil v Evropské komisi (DG DEVCO a DG ENLARG) a na francouzském ministerstvu financí.

Currently in charge of the management of EIB external mandates (outside the EU), dealing in particular with development policies and impact financing in ACP and Neighbourhood countries, Y. Chaigneau has an extensive experience
of multilateral and bilateral development finance programs,
in Europe, Africa, and Latin America. He is also in charge
of the relationship with UN system and operational partnerships with other Multilateral Development Banks. He held
previous positions at the European Commission (DG DEVCO and DG ENLARG) and the French Ministry of Finance.

↘

10.30-10.45

12.00-12.45

12.45-13.00

Evropská investiční banka – nové směry
financování rozvojových investic

The European Investment bank - new ways
of financing development investments

Abstrakt prezentace:
Ukáže přístup banky k cílům udržitelného rozvoje (SDGs)
v Agendě 2030. Jak EIB přizpůsobila svou strategii novým
požadavkům pro dosažení SDGs, kde a jak podporuje
investiční aktivity soukromého sektoru tak, aby se mohl
zapojovat do rozvojové agendy.

Abstract slideshow:
Shows the Bank’s approach to sustainable development
goals (SDGs) in Agenda 2030. As the EIB adapt its strategy to the new requirements for achieving the SDGs, where
and how it supports the investment activities of the private
sector so that they could participate in the development
agenda.

Financování udržitelného rozvoje

Financing for sustainable development

Financování udržitelného rozvoje – panelová diskuse
- EDFI, OECD, EIB, SP CR, MZV

Financing for sustainable development - panel discussion – EDFI, OECD, EIB, SP CR, MFA

Jak nejlépe přistoupit k financování rozvoje podnikatelského prostředí v rozvojových zemích?
Co by měla udělat veřejná správa odpovědná za zahraniční politiku v oblasti obchodu a rozvojové spolupráce a
jaký by mohl být přístup soukromého sektoru v porovnání
s příklady z EU?

How best to finance the development of the business environment?
What should make the public administration responsible
for foreign policy, trade and development cooperation, and
what could be the approach of the private sector in comparison with examples from the EU?

Závěry conference

The conclusions of the conference

Konferenci moderuje Roman Chlupatý

The conference moderator: Roman Chlupatý

@romanchlupaty
https://cz.linkedin.com/in/romanchlupaty

