
   Plánované aktivity CEBRE 

 První pololetí 2013 (leden – červen) 

 

 
CEBRE předkládá návrh aktivit na první pololetí roku 2013. Některé termíny a témata se však 
mohou změnit, především v návaznosti na požadavky zadavatele veřejných zakázek, tj. Zastoupení 
Evropské komise v ČR.  
 
CEBRE plánuje uspořádat několik akcí v ČR. Většinu z nich bude organizovat v rámci: 
 projektu, financovaném Zastoupením Evropské komise v ČR a Informační kanceláří Evropského  

parlamentu v ČR (řízeném KZPS) – 10 debat 
 projektu, financovaném Zastoupením Evropské komise v ČR (řízeném HK ČR) – cca 3 stáže 

 
Dále CEBRE plánuje zorganizovat akce v Bruselu a ČR např. ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při 
EU a zakladateli nebo partnerskými subjekty.   

   

LEDEN 2013  

 

 8. ledna – debata ZEK „Evropský rok občanů“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 

kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.   

 

 konec ledna – promo akce pro firmu Partners Ardanas (Brusel) – bude potvrzeno 

CEBRE uspořádá polodenní promo akci za účelem prezentace činnosti české společnosti Partners 

Ardanas potenciálním belgickým obchodním partnerům. 

 

 29. ledna – pracovní snídaně „Směrnice o tabákových výrobcích“ (Brusel) – bude potvrzeno 

CEBRE uspořádá ve spolupráci s firmou PMI pracovní snídani pro české poslance k diskuzi o návrhu 

směrnice Evropské komise týkajícího se tabákových výrobků.  

 

ÚNOR 2013  

 
 12. února – debata ZEK „Veřejné zakázky v oblasti výzkumu a vývoje“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 

kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.   

 
 11. - 15. února – setkání s firmami (Praha) 

CEBRE se tradičně zúčastní setkání s firmami v rámci akce Meeting Point s cílem informovat české 

podnikatele o evropské legislativě a evropských programech.  

 

BŘEZEN 2013  

 
 5. března – debata ZEK „Infrastrukturní projekty v oblasti dopravy financované ze strukturálních 

fondů“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 

kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.   

 

 7. března – výkonný výbor BUSINESSEUROPE (Brusel) 

CEBRE poskytne zázemí viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy České republiky během zasedání 

výkonného výboru BUSINESSEUROPE. 

 

 21. března –  policy café „Rating malých a středních podniků“ (Brusel) – bude potvrzeno 
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CEBRE plánuje uspořádat debatu na téma veřejné zakázky pro členy Evropského parlamentu, zástupce 

Rady EU a evropské podnikatelské asociace za účelem výměny názorů na toto téma.   

 

DUBEN 2013  

 

 22. - 24. dubna - studijní cesta studentů Metropolitní univerzity Praha (Brusel) 

CEBRE plánuje uspořádat třídenní cestu pro studenty Metropolitní univerzity Praha po institucích EU v 
Bruselu. 

 

 30. dubna – debata ZEK (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 

kanceláří Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  

 

KVĚTEN 2013  

 

 7. května – debata ZEK „Akt o jednotném trhu II“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 

kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE. 

 

 16. května – výkonný výbor BUSINESSEUROPE (Brusel) 

CEBRE poskytne zázemí viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy České republiky během zasedání 

výkonného výboru BUSINESSEUROPE. 

 

 24. května – plenární zasedání EUROCHAMBRES (Brusel) 

CEBRE poskytne zázemí prezidentovi Hospodářské komory České republiky během plenárního zasedání 

Evropské asociace obchodních a průmyslových komor.  

 

ČERVEN 2013  

 

 3. - 5. června – stáž ZEK studijní cesta po institucích EU (Brusel) – bude potvrzeno  

CEBRE plánuje uspořádat třídenní cestu po institucích EU v Bruselu pro účastníky v rámci veřejné zakázky 
Zastoupení Evropské komise v ČR realizované ve spolupráci s HK ČR. 

 

 25. června – debata ZEK „Doporučení Rady pro ČR“ (Praha) 

Debata na aktuální téma organizovaná v rámci projektu Zastoupení Evropské komise a Informační 

kanceláře Evropského parlamentu v ČR realizovaného KZPS ve spolupráci s CEBRE.  

 

 24. - 28. června – výroční setkání obchodních radů a konzultace pro firmy (Praha) – bude 
potvrzeno 

CEBRE se tradičně zúčastní výročního setkání obchodních radů a ředitelů zahraničních kanceláří obchodní 
sítě MPO ČR. Cílem je poskytnout firmám informace o evropské legislativě a podpůrných nástrojích EU. 

 

 
 
Aktualizováno dne 14. ledna, 2013 


