MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR,
PLATFORMA PODNIKATELŮ PRO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI,
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR, ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI
si vás dovolují pozvat k účasti na mezinárodní konferenci

PRŮZKUM TRHU A PODPORA PODNIKÁNÍ
V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH
dne 23. 4. 2014 od 9.00 do 12.30 hodin,
Praha, Černínský palác, sídlo MZV ČR, Loretánské náměstí

Zkušenosti některých členských zemí EU ukazují, že vhodná kombinace veřejných zdrojů a soukromého kapitálu
použitého pro podporu podnikatelského partnerství včetně transferu technického know-how, mohou vytvářet
zajímavé podmínky pro podnikání v rozvojových zemích i rozvíjet vzájemné obchodní vztahy.
Konference otevře diskusi o modelech technické podpory soukromému sektoru a jejich využití pro průzkum
rozvojových trhů. Příspěvky řečníků přinesou pohled na danou problematiku jak z české,
tak i evropské rozvojové praxe.
Pracovními jazyky konference jsou čeština a angličtina. Účast není zpoplatněna.
Přihlášky k účasti přes registrační formulář na stránkách Platformy podnikatelů pro ZRS:
www.ppzrs.org/aktuality

Program:
8.30 - 9.00 ↘
Registrace účastníků
9.00 - 9.15 ↘
Zahájení
představitel Ministerstva zahraničních věcí ČR, představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
předsedkyně výkonného výboru sdružení Platforma podnikatelů pro ZRS, Dagmar Kuchtová
9.15 - 9.30 ↘
Podpora rozvoje podnikatelského prostředí v prioritních zemích české ZSR,
- představitel České rozvojové agentury
9.30 - 10.00 ↘
Experts volunteers in Action – Rolland Waeyaert, Ex-change (BE)
10.00 - 10.15 ↘
Význam a podstata dobrovolnické odborné pomoci – Jiří Tošner, Hestia
10.15 - 10.30 ↘
Současná praxe vysílání dobrovolníků do zahraniční – Michaela Čermáková INEX-SDA
10.30 - 10.45 ↘
Přestávka na kávu
10.45 - 11.45 ↘
Ekonomická udržitelnost jako klíčová podmínka žádoucích dopadů zahraniční rozvojové spolupráce
- představitel OECD
11.45 - 12.15 ↘
Doporučení pro tvorbu politik ODA (Soukromý sektor v rozvojovém rámci po r. 2015)
– Ivan Voleš, Evropský hospodářský a sociální výbor + představitel MZV
12.15 - 12.30 ↘
Diskuse a závěr konference
Obsahová spolupráce

Mediální spolupráce

