CÍLE PLATFORMY PODNIKATELŮ
PRO ZRS:
→ Zvyšovat úspěšnou účast českých firem v projektech
rozvojové pomoci a spolupráce.
→ Podporovat dlouhodobé investice v rozvojových zemích
s výhodnou pozicí pro české dodavatele technologií
a služeb.
→ Prosazovat partnerství veřejného a soukromého
sektoru v programech zahraniční rozvojové spolupráce.
→ Platforma hledá aktivní firmy se zájmem o účast
v rozvojových projektech i práci v expertních týmech
Platformy a pracovních skupinách Rady pro ZRS ČR.
→ PPZRS je prostorem pro sdílení informací, nápadů,
zkušeností a kontaktů.
Informace o podmínkách členství:
www.ppzrs.org

Kontakt:
Sekretariát PPZRS
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 225 279 403
+420 603 826 261
Fax: +420 284 686 464
e-mail: platforma@spcr.cz

MEDIÁLNÍ PARTNERSTVÍ:

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Platforma podnikatelů pro zahraniční
rozvojovou spolupráci, z.s.

ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR
si Vás dovolují pozvat k účasti na mezinárodní konferenci
pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR
a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

TRENDY
VE FINANCOVÁNÍ
ROZVOJOVÉ POMOCI
Místo konání:
Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1
Termín konání: dne 23. 11. 2016 od 9.00 do 12.30 hod.

TRENDY VE FINANCOVÁNÍ
ROZVOJOVÉ POMOCI
Otázka financování programů a projektů vedoucích
k dosažení cílů udržitelného rozvoje je stále aktuální.
Spojená s obnovou některých konflikty poškozených
zemí vyvolává bouřlivé diskuse.
Odpovědí však stále zůstává nastartování ekonomiky
v rozvojových zemích rovnocenným
partnerstvím a pomocí s nastavováním 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,
tlumočení zajištěno.
Registrace: www.ppzrs.org

PROGRAM:
8.30–9.00
Registrace účastníků
9.00–9.15
Zahájení
představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
představitel Ministerstva zahraničních věcí ČR,
představitel Ministerstva financí ČR
generální ředitelka SP ČR, Dagmar Kuchtová
9.15–9.30
Očekávání a realita účasti ČR v mezinárodních finančních
organizacích (MF)
9.30–10.00
Rozvojové financování soukromých podnikatelských
záměrů (EDFI)
10.00–10.30
Strategie pro soukromý sektor post-2015
10.30–11.00
Evropská investiční banka – nové směry financování
rozvojových investic
11.00–11.30
Přestávka na kávu
11.30–12.00
Zapojení soukromého sektoru do rozvojové agendy
2030 – OECD DAC
12.00–12.45
Financování udržitelného rozvoje
Panelová diskuse – EDFI, OECD, EIB, SP ČR,
12.45–13.00
Závěry konference

Konferenci moderuje pan Roman Chlupatý

PLATFORMA PODNIKATELŮ
PRO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVOU
SPOLUPRÁCI JE UNIKÁTNÍ
SDRUŽENÍ FIREM A ASOCIACÍ,
KTERÉ PŘISPÍVÁ K ÚSPĚCHŮM
ČESKÝCH FIREM NA POLI
ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
Vstup na dynamické trhy třetího světa přináší celou
řadu výzev. Vyžaduje znalost místního prostředí
a respektované partnery s dobrou pověstí, kteří jsou
obeznámeni s lokálními zvyklostmi a kulturou.
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou
spolupráci (PPZRS) sdružuje firmy a asociace
zaměstnavatelů. Společně jsou schopni pomáhat
si navzájem zdolávat tyto výzvy lépe a to včetně
získávání ověřených kontaktů institucí a rozvojových
partnerů v zahraničí.
Aktivní členové PPZRS využívají svou organizaci
jako prostor pro sdílení zkušeností, které jim mohou
pomoci při úspěšné účasti v tendrech do projektů
oficiální rozvojové pomoci, stejně jako při zapojení
do investičních projektů partnerů ze zemí třetího světa.
Řada českých firem, členů PPZRS, se úspěšně
zapojila do realizace rozvojových projektů financovaných
českým státem a získanou zkušenost uplatňují i v dalších
projektech jako například v nabídkách mezinárodním
dárcům rozvojové pomoci. Někteří pokračují v aktivitách
na rozvojových trzích samostatně, nebo v těsném
svazku s místními partnery.
Spolupráce s rozvojovými zeměmi přináší kromě
pozitivních ekonomických efektů i další benefity.
Podporuje zahraniční obchod českých firem, zakládá
podmínky pro rozvojové investice a pomáhá utvářet
kladný obraz naší země ve světě.
Aktuální informace na webu PPZRS:
www.ppzrs.org

