Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
ve spolupráci
s Ministerstvem zahraničních věcí ČR
Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Tomáš Duba

si Vás dovolují pozvat k účasti
na konferenci

„Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích“
která se koná dne 22. 11. 2011 od 9.00 do 12.30 hod.
v Černínském paláci, sídle MZV ČR, Loretánské nám. 5, Praha 1
Koherence zahraničně-rozvojové a obchodní politiky zajímá podnikatelskou sféru zejména v otázkách
financování podnikatelských záměrů a investičních projektů. Zkušenost zemí EU 15 ukazuje, že
vhodná kombinace veřejného a soukromého kapitálu, know-how a proexportní podpory vytvářejí
zajímavé podmínky pro podniky směřující se svými záměry na trhy v rozvojových zemích.
Otázky praktické komerční návaznosti bilaterálních a multilaterálních rozvojových projektů
v souvislosti s žádanou efektivností a účinností projektů ZRS zaměřených na rozvoj podnikatelského
prostředí a podnikání budou diskutovat odborníci z relevantních institucí – Evropské investiční banky,
Evropské asociace rozvojově-investičních institucí EDFI, Ministerstva zahraničních věcí ČR,
Ministerstva financí ČR a České rozvojové agentury.
Program:
8.30-9.15
9.15-10.00

10.00-10.15
10.15-10.30
10.45 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30

Registrace účastníků
Zahájení
náměstek ministra zahraničních věcí ČR, Tomáš Dub
náměstek ministra financí ČR, Tomáš Zídek
předsedkyně výkonného výboru sdružení Platforma podnikatelů pro ZRS, Dagmar
Kuchtová
Podpora exportu a podnikatelské projekty v rozvojových zemích, Zdeněk Vališ
ředitel odboru podpory exportu, MPO
Komerční návaznost na projekty ZRS ČR, Martin Dvořák, ředitel ODEV MZV
Přestávka na kávu
Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR, Michal
Pastvinský, ředitel České rozvojové agentury
Principy financování podnikatelských projektů v rozvojových zemích,
F.J. Flosbach,DEG (tbc.)
ACP Investment Facility pro specifické projekty v rozvojových zemích,
Heike Rüttgers, Evropská investiční banka
Diskuse a závěr konference

Účast na konferenci prosíme potvrdit zde:
https://im.spcr.cz/regform/regform.php?actionid=719&lang=cz
Případné dotazy směrujte písemně na e-mail: platforma@spcr.cz

