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Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí
Ing. Tomáše Duba
ve spolupráci s
Ministerstvem financí České republiky
a
Svazem průmyslu a dopravy České republiky
si Vás dovolují pozvat k účasti na semináři

25. listopadu 2010, Ministerstvo zahraničních věcí, velký sál, Loretánské nám., Praha 1

Finanční zdroje plynoucí různými formami do rozvojových zemí jsou zde používány pro nákup zboží, práce a technickotechnologické know-how. Většina nákupů se řídí plány projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS).
Účastníci semináře získají představu o fungování rozvojově finančních institucí a směrování jejich zdrojů při financování
projektů v rozvojových zemích. Přednášet budou odborníci z relevantních institucí – EuropeAid, Ministerstva zahraničních
věcí ČR, EBRD, EIB, BIO a České rozvojové agentury.

Program semináře:
9.30 – 9.50 hod.
Registrace účastníků
10.00 – 10.10 hod. Úvodní slovo náměstka ministra zahraničních věcí ČR
10.10 – 10.20 hod. Nové priority ZRS ČR
(Zuzana Hlavičková, ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV ČR)
10.20 – 10.40 hod. Finanční instrumenty vnější spolupráce EU
(Vladimír Němec, zástupce ředitele Odboru politik EU, MZV ČR)
10.40 – 11.00 hod. Výběrová řízení v rámci české bilaterální ZRS – současnost a vyhlídky
(ČRA)
Přestávka na kávu
11.10 – 12.10 hod. Nový přístup k financování projektů vnější spolupráce EU
(Marcus Cornaro, ředitel sekce pro Evropu, jižní Středomoří, Blízký Východ a sousedskou politiku, DG
AIDCO, Evropská komise)
12.10 – 13.10 hod. Nákupní proces v EuropeAid
(Christos Komninos, vedoucí oddělení pro finanční, smluvní a právní záležitosti, DG AIDCO, Evropská
komise)
Přestávka na oběd
13.45 – 14.30 hod. Podpora průmyslových a infrastrukturních rozvojových projektů
(Alexander Auboeck, ředitel nákupních a konzultačních služeb, EBRD)
14.30 – 15.15 hod. Finanční strategie EIB pro investice v rozvojových zemích
(Dušan Ondrejička, Evropská Investiční Banka)
Přestávka na kávu
15.30 – 16.15 hod. Finanční podpora podnikatelských projektů v rozvojových zemích (Alain DE MUYTER, Belgian
Investment Company for Developing Countries SA/NV – BIO)
16.15 – 16.30 hod. Závěr semináře
Účast na semináři je zdarma. Tlumočení zajištěno.
V případě zájmu o účast na semináři se prosím registrujte na adrese:
https://im.spcr.cz/regform/regform.php?actionid=315&lang=cz
Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Dagmar Kuchtová
předsedkyně výkonného výboru Platformy podnikatelů pro ZRS

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Věra Venclíková, tel.: 603 826 261, platforma@spcr.cz

