POZVÁNKA
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR)
a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP)
si Vás dovolují pozvat k jednání u kulatého stolu

zaměřeného na oblast zdravotnictví v rámci

Evropského roku rozvoje 2015
dne 15. 6. 2015, od 13:00 do 15:30 hod.

v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Nové období celosvětové rozvojové agendy přinese od r. 2016 rozsáhlé příležitosti
pro soukromý sektor ve vyspělých i rozvojových zemích. Nyní je nejvyšší čas se rozhodnout
pro nejvhodnější strategii. Obchodní případ v rozvojovém projektu má jiné podmínky vzniku, ale
výsledky mohou být významné! Nabízíme stručný vhled do dané problematiky.
Účastníci kulatého stolu a následné panelové diskuze získají:
• informace o podstatě rozvojové pomoci ČR a možnostech zapojení soukromého sektoru
do projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS),
• přehled cílů udržitelného rozvoje navrhovaných OSN pro oblast zdravotnictví na období
2016-2030 a podmínek nákupu do projektů ZRS různých zadavatelů projektů.

Program jednání:
13:00 – 13:10

Zahájení – uvítání účastníků a hostů

13:10 – 13:20
13:20 – 13:50

Vystoupení zástupce AVDZP
Česká zahraniční rozvojová spolupráce po r. 2015 a oblast zdravotnictví

Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka SP ČR

Zástupce Ministerstva zahraničních věcí – Mgr. Petr Halaxa, Stálá mise ČR při OECD
Zástupce Českého fóra pro rozvojovou spolupráci
Zástupce Platformy podnikatelů pro ZRS – Ing. Věra Venclíková

13:50 – 14:30

Udržitelné rozvojové cíle v politice vnější spolupráce Evropské unie
zástupce EHSV1

Zdravotnická praxe v humanitární pomoci
Mgr. Pavel Gruber, Lékaři bez hranic

14:30 – 15:30

Panelová diskuse o významu a formách nákupu zdravotnických prostředků
do rozvojových projektů
za účasti představitelů ministerstev MZV a MZ, ČRA, Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FORS),
PPZRS, AVDZP, OSN Praha, AMSP, Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: mtrublova@spcr.cz
1
Evropského a hospodářského sociálního výboru - www.eesc.eu

