
POZVÁNKA
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci,

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Česká exportní banka, a.s.
 si Vás dovolují pozvat na mezinárodní seminář

TRANSFER TECHNOLOGIÍ DO ZEMÍ AFRIKY, 
KARIBIKU A TICHOMOŘÍ A PODPORA PODNIKÁNÍ

pořádaný v průběhu 
57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 

Dne: 17.9. 2015 od 9:30 hod. do 12:30 hod. Místo konání: Kongresový  pavilon E, sál E3

Nové cíle udržitelného rozvoje vyhlášené Organizací spojených národů pro období  2016 - 2030 
přinesou nové obchodní příležitosti do vyspělých i rozvojových zemí. Mezinárodní strojírenský 

veletrh je tak příležitostí zaměřit se na poptávku po technologiích v afrických, 
karibských a tichomořských zemích. 

ZAHRANIČNÍ ŘEČNÍCI, PŘEDSTAVITELÉ PODNIKATELŮ Z BOTSWANY, BURUNDI, 
JAMAJKY A EXPERT NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ZÁPADNÍ AFRIKY VYSTOUPÍ 

S KONKRÉTNÍMI INFORMACEMI O MÍSTNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POTŘEBÁCH.

Přihlášení účastníci jsou rovněž zváni na neformální setkání s řečníky a diplomaty z uvedených zemí 
při číši vína v předvečer semináře, 16.9. 2015, od 17:00 hod. v pavilonu Z, stánek SP ČR č. 31.

Seminář podporuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR v rámci projektu Evropského roku rozvoje 2015.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Program jednání:

Svoji účast, prosím, potvrďte pomocí registračního formuláře na: 
http://registrace.spcr.cz/konference?eventId=264&controller=event&task=individualRegister
Registrovaný účastník získá jednodenní volnou vstupenku do areálu výstaviště. Případné dotazy prosíme na: platforma@spcr.cz 
Přístup autem k pavilonu E sjezd z dálnice D1 směr Výstaviště a u hotelu Holiday Inn, parkování přímo u vstupu do pavilonu. 
Ostatní možnosti zde: http://www.bvv.cz/navstevnici/doprava/

  9:00 – 9:30 Registrace,  snídaně

  9:30 – 9:40 Zahájení – uvítání účastníků a představení hostů 

  9:40 – 10:00  Technologická poptávka v programu podpory podnikání v Botswaně

10:00 – 10:20 Technické znalosti jako podmínka rozvoje podnikatelského prostředí v Karibiku

10:20 – 10:40 Technologie podporované Burundi Organic Agriculture Movement

10:40 – 11:00 Transfer znalostí v programech podpory podnikání Evropského rozvojového fondu 

 – Západní Afrika

11:00 – 11:30 Ekonomická diplomacie MZV a praktické zkušenosti z regionu Východní Afriky

11:30 – 12:00 Financování exportu do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří

12:00 – 12:30 Diskuse a závěr

2015

rok pro rozvoj


