
   

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

 

 

 

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci 
ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky 
a  

Svazem průmyslu a dopravy České republiky 
 

si Vás dovolují pozvat k účasti na semináři 
 

 
  

  

2255..  lliissttooppaadduu  22001100  oodd  99..0000  hhoodd..,,  vvee  vveellkkéémm  ssáállee  Ministerstva zahraničních věcí,  
Loretánské nám., Praha 1  

   

Finanční zdroje plynoucí různými formami do rozvojových zemí jsou zde používány pro nákup zboží, 
práce a technicko-technologické 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 – Ministerstva zahraničních věcí ČR, Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj (EBRD), Evropské investiční banky (EIB), Holandské rozvojové banky pro 
podnikatele (FMO), Rakouské rozvojové banky (ÖeB),  EuropeAid a České rozvojové agentury. 
 
Program semináře: 
09.00 – 09.30 hod. Registrace účastníků 
09.30 – 09.40 hod. Úvodní slovo náměstka ministra zahraničních věcí 
09.40 – 09.50 hod. Příprava programů dle nové Koncepce ZRS ČR (MZV ORS) 
09.50 –10.10. hod. Výběrová řízení české bilaterální ZRS – současnost a vyhlídky (ČRA) 
10.10. –10.20 hod. Vazby mezi rozvojovou spoluprací ČR a EU (MZV EUPO) 
10.20 – 10.55 hod. Nový přístup k financování projektů vnější pomoci EU (EuropeAid) 
  Přestávka na kávu 
11.05 – 11.40 hod. Nákupní proces v EuropeAid (EuropeAid) 
11.40 – 12.15 hod. Podpora průmyslových a infrastrukturních projektů (EBRD) 
12.15 – 12.50 hod. Finanční strategie EIB pro investice v rozvojových zemích 
  Přestávka na oběd 
13.30 – 14.00 hod. Rakouská rozvojová banka – podpora podnikatelských projektů ZRS 
14.00 – 14.30 hod. Holandská rozvojová banka pro podnikatele  – financování projektů ZRS 
14.30 – 14.50 hod. Diskuse 
14.50 – 15.00 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 

https://im.spcr.cz/regform/regform.php?actionid=315&lang=cz

