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Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

 
ve spolupráci  

 
s Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci  

a Českou rozvojovou agenturou 
 

pořádá dne 27. dubna 2010 od 9:00  
 

celodenní seminář na téma 
 

Evropský rozvojový fond: 
Příležitost pro české podnikatele a neziskové organizace 

 v zemích subsaharské Afriky, Karibiku a Tichomoří 
  

 Seminář je určen pro zájemce o realizaci projektů financovaných z Evropského 
rozvojového fondu (EDF) z řad podnikatelských subjektů a neziskových organizací. 

 Celková výše prostředků s nimiž hospodaří 10. EDF (pětiletý program pro léta 2008-
2013) činí 22, 7 miliard EURO. České subjekty mají od vstupu České republiky do 
EDF v roce 2008 možnost ucházet se o zakázky a granty na realizaci jednotlivých 
projektů. 

 Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické informace o procesu 
programování a implementace projektů EDF v celé jeho šíři (role Evropské komise a 
jejich delegací v teritoriích, zapojení orgánů členských států) a představit jim instituce, 
na které se mohou v úsilí o získání zakázek či grantů obrátit.  

 Během semináře vystoupí mj. zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Evropské 
komise, delegace Evropské unie v Nairobi, Francouzské rozvojové agentury AFD a 
CDE - Centra pro rozvoj podnikání v zemích skupiny AKT (Afrika, Karibik, 
Tichomoří).  

 Po skončení semináře budou mít účastníci příležitost k diskuzi s přednášejícími i 
k individuálním konzultacím.  

 Pracovními jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení přednášek je 
zajištěno. 

 Účast na semináři není zpoplatněna, je však kapacitně omezena. Zájemci se mohou 
registrovat on-line na adrese:  
 http://flexiblework.info/regform/regform.php?actionid=292&lang=cz 

 Seminář se uskuteční ve Velkém sále budovy Ministerstva zahraničních věcí, 
Loretánské náměstí 5, Praha 1.  

 
 
 



Evropský rozvojový fond: Příležitost pro české podnikatele a neziskové organizace v zemích subsaharské 
Afriky, Karibiku a Tichomoří 

 
08:45 – 09:20  
 Příchod a registrace účastníků 
 
 
Moderuje Vladimír Němec, MZV ČR, ředitel odboru Evropských politik II 
  
09:30 – 09:40   

Úvodní slovo  
Pavel Vacek, vrchní ředitel sekce Evropské unie, MZV ČR 

 
09:40 – 09:45 
 Několik slov pana ministra pro turistiku Keňské republiky, Najiba Balaly  
 
09:45 – 10:05    

Základní informace o Evropském rozvojovém fondu (EDF). Zapojení České republiky do 10. 
EDF. Představení institucí, které mohou být nápomocny subjektům usilující o získání 
zakázek/grantů financovaných z EDF.  
Vladimír Němec, ředitel odboru Evropských politiky II, MZV ČR 

 
10:05 – 11:35  

 Procesy programování a implementace EDF. Typy projektů financovaných z EDF a jejich 
specifika. Výběrová řízení na zakázky a granty financované z EDF.  
Richard Weber, DG AIDCO (EuropeAid Cooperation Office – generální ředitelství EK odpovědné za 
implementaci programů vnější pomoci EU), zástupce generálního ředitele  
Christos Komninos, DG AIDCO, vedoucí oddělení G7, hlavní administrátor pro finanční, smluvní a 
právní otázky 
 

11:35 – 11:45  
 Přestávka  
 
 
Moderuje Blanka Fajkusová, MZV ČR, ředitelka odboru subsaharské Afriky 
 
11:45 – 13:00   
 Teritoriální rozměr procesů EDF : příklad Keňa. Případová studie. 
 Margita Fuchsová, velvyslankyně ČR v Keňské republice 

Eric van den Linden, vedoucí delegace EU v Keni  
Bernard Rey, vedoucí operací delegace EU v Keni  
Michel Doumont, konzultant, C&M, Bratislava 

 
13:00 – 14:00 

Přestávka na oběd 
 
 
Moderuje Petr Havlík, MZV ČR, odbor politik Evropské unie II, vedoucí oddělení   
 
14:00 – 14:30  

Činnost CDE při podpoře podnikání v zemích AKT – možnosti využití soukromého sektoru EU. 
Eckhard Hinzen, CDE (Centrum pro rozvoj podnikání v zemích skupiny AKT – Afriky, Karibiku a 
Tichomoří).  

 
14:30 – 15:00 

ACP investment Facility. Infrastrukturní trust fund EU-Afrika.  
Luis Baptista, Evropská investiční banka, seniorní analytik 

   
15:00 – 16:30 

Diskuze 


