Bayo Akindeinde

Bayo Akindeinde je předním odborníkem v oblasti rozvoje soukromého sektoru
s více než dvaadvaceti lety zkušeností v řízení a implementaci mezinárodních rozvojových programů. Vedl mnoho programů rozvoje soukromého podnikání ve Velké
Británii, střední a východní Evropě, stejně jako v subsaharské Africe.
Bayo Akindeinde je v současné době vedoucím týmu pro implementaci programu
rozvoje soukromého podnikání v Zambii, (Private Enterprise Programme Zambia PEPZ). Program financuje britská agentura pro rozvojovou spolupráci (Department
for International Development - DFID) a cílem je vybudovat a posílit kapacitu zambijských mikropodniků a malých a středních podniků (MSMEs), vytvářet pracovní
místa a přispět tak k diverzifikaci ekonomiky.

Bayo Akindeinde is a leading private sector development expert with over 22
years of relevant experience managing and implementing international development programmes. He has been at the forefront of numerous private enterprise
programmes in the UK, Central & Eastern Europe as well as in sub-Saharan Africa.
Bayo is currently Team Leader of Private Enterprise Programme Zambia, (PEPZ)
a UK Department for International Development (DFID) funded programme that
aims to build and strengthen the capacity of Zambian micro, small and medium
enterprises (MSMEs)’s to create jobs and contribute to the diversification of the
economy.
Before moving to Zambia, Bayo managed ENABLE a DFID funded programme
in Nigeria. ENABLE (Enhancing Nigerian Advocacy for a Better Business Environment), which adopted a market systems based approach using public private dialogue and advocacy towards achieving Business Environment Reform in Nigeria.
Prior to managing ENABLE, Bayo coordinated the Nigeria Investment Climate
Programme at the World Bank. Some of his previous projects and assignments
include: Private Sector Development Strategy Programme in Sierra Leone; BDS
Fund Manager – World Bank MSME Programme Nigeria; Regional SME Advisor
– Serbia; Long Term Adviser - EU Project for accelerated growth of SMEs in Bulgaria; EU business incubator programmes in Bulgaria & Estonia; Supporting Business Advice Centres in Poland; Entrepreneurship Training In Yekaterinburg, Russia; Manager EU Baltic Small Projects Facility covering Latvia, Estonia, Lithuania
and Gdansk, Poland. Business Health Check programme – West Midlands, UK.
For 5 years to September 2014, Bayo also served as the UK representative on
the Board of the Centre for Development of Enterprise (CDE), in Brussels. The European Union established the CDE as a vehicle to develop and implement private
sector development programmes including the exchange of technical skills and expertise between SMEs in the EU and in African, Caribbean Pacific (ACP) countries.

Před misí v Zambii, působil Bayo Akindeinde v Nigérii, kde odpovídal za řízení programu ENABLE (Posilování nigerijské advokacie pro lepší podnikatelské prostředí ),
rovněž financovaném DFID. Program pomohl nastartovat reformu podnikatelského prostředí v Nigérii založenou na tržním systému a s využitím dialogu veřejného
a soukromého sektoru.
Před programem ENABLE koordinoval Bayo Akindeinde v Nigérii klimatický investiční
program Světové banky.
Mezi další z jeho předcházejících projektů a úkolů patří:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Strategie programu rozvoje soukromého sektoru v Sierra Leone;
BDS Fund Manager - Světová banka
MSME program Nigérie;
Regionální poradce malých a středních podniků - Srbsko;
Dlouhodobý poradce - projekt Evropské unie pro zrychlení růstu malých a středních
podniků v Bulharsku;
Programy EU pro podnikatelské inkubátory v Bulharsku a Estonsku;
Podpora poradenských center pro podnikatele v Polsku;
Školení podnikatelů v ruském Jekatěrinburgu;
Vedení kanceláře EU pro malé projekty v Lotyšsku, Estonsku, Litvě a polském
Gdaňsku.
Obchodní „Health Check Program - West Midlands, UK.

Po dobu 5 let, do září 2014, Bayo Akindeinde zastupoval Spojené království ve
správní radě Střediska pro rozvoj podnikání (CDE) v Bruselu, které Evropská unie
založila za účelem rozvíjet a realizovat vlastní programy rozvoje soukromého
sektoru, včetně výměny technických dovedností a odborných znalostí mezi malými a středními podniky v EU i v afrických, karibských a Tichomoří (AKT) zemích.

Ivan Voleš

Ing. Ivan Voleš, konzultant odboru práva, legislativy a analýz Hospodářské komory
České republiky, byl členem Evropského hospodářského a sociálního výboru od roku
2004 do září 2015.
Jeho předchozí aktivity zahrnují:
→ Ředitel zahraničního odboru,
→ Zástupce tajemníka Hospodářské komory České republiky (2002-2009),
→ Předseda Československo-arabské obchodní komory (1999-2002),
→ Ředitel marketingu ŠKODAEXPORT (1996-2000),
→ Generální ředitel Publicitas Praha (1995-1996),
→ Ředitel ARTOC Praha (1992-1995),
→ Velvyslanec Československa v Egyptě (1990-1992),
→ Ředitel odboru pro Střední východ MZV ČR (1983-1989),
→ Velvyslanec Československa v Jemenu (1980-1983).

Viktor Vodička

Mgr. Viktor Vodička v současné době pracuje pro Úřad vlády České republiky,
v oddělení pro koordinaci procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) Legislativní
rady vlády v oblastech obrany, zadávání veřejných zakázek, dopravy, energetiky
a práv spotřebitelů.
→ Do r. 2014 pracoval pro Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,
v oddělení Exportu a externího financování a zabýval se politikou podpory
exportu, programy vnější pomoci EU a metodikou rozvoje soukromého podnikání.
→ V letech 2000 - 2003 měl v rozsahu celého ministerstva odpovědnost za acquis
communautaire, byl zástupcem ředitele a vedoucím speciální jednotky pro
vnitřní trh EU.
→ Počátkem jeho kariéry byla práce pro Velvyslanectví České republiky v Bagdádu
(Irák), kde vedl obchodní sekci. Koordinoval a nesl odpovědnost za čs. program
pro obnovu Iráku. V roce 2005 se stal chargé d’affaires a.i. na Zastupitelském
úřadě České republiky v Kuvajtu pro Kuvajt a Katar. Koordinace s OSN.
→ Pro MZV ČR pracoval i dále v letech 2005-10, a to na Stálém zastoupení České
republiky při EU v Bruselu. Věnoval se programům vnější pomoci EU a podpoře
soukromého sektoru. V roce 2008 a 2009 odpovídal za přípravu a podpis kupř.
Dohody o svěřeneckém fondu k investičnímu nástroji politiky sousedství EU
(NIF) během předsednictví České republiky.

