
Evropský rozvojový fond, kontaktní osoby: 
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor EUPO2 (gestor EDF) 
 Sekretariát odboru: tel 224 182 520, e-mail: eupo2@mzv.cz 

  Lubomír Pšenka: tel. 224 182 875, e-mail: lubomir_psenka@mzv.cz 
  Martin Skládal: tel. 224 182 201, e-mail: martin_skladal@mzv.cz 

Stálé zastoupení ČR při EU 
  Viktor Vodička (podpora českých subjektů v projektech vnější pomoci EU:  

tel. +32 (0) 221 392 13, mobil +32 (0) 478 529 133 
e-mail: viktor_vodicka@mzv.cz 

 
 
 
CzechInvest 
 
Agentura pro podporu zahraničních investic a podnikání CzechInvest je příspěvková 
organizace ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, která vznikla v roce 1992. 
Agentura CzechInvest láká zahraničních investic do České republiky ve výrobních sektorech 
s vysokou přidanou hodnotou, ve  strategických službách a oblasti vývojových a 
technologických center. Agentura CzechInvest dále pomáhá zlepšovat investiční prostředí 
České republiky, podporuje rozvoj a konkurenceschopnost malých a středních podniků a 
pomáhá rozvíjet inovační infrastrukturu. 
 
Hlavní oblasti činnosti agentury CzechInvest v oblasti lákání zahraničních investic: 
Podpora investora v rozhodovacím procesu   
Identifikace průmyslových zón a subdodavatelů 
Zprostředkování investičních pobídek a podpory z fondů EU 
Rozvoj malých a středních firem četně zavádění programů rozvoje firem, iniciace a 

rozvoj klastrů 
 

Od založení v roce 1992 se agentura CzechInvest podílela na zprostředkování více než 1 300 
investic v hodnotě přes 25 miliard amerických dolarů. Přímo v projektech zprostředkovaných 
agenturou CzechInvest vzniklo přes 205 tisíc pracovních míst a další tisíce pracovních míst 
vznikly díky multiplikačnímu efektu v navazujících aktivitách. 
Agentura CzechInvest je připravena sdílet svoje dlouholeté zkušenosti v oblasti lákání 
přímých zahraničních investic a rozvoje malých a středních podniků s partnerskými 
organizacemi v zahraničí. V rámci rozvojové spolupráce mohou odborníci agentury 
CzechInvest se svými zahraničními partnery spolupracovat v oblasti mezinárodního 
marketingu a tvorby image, práce s investičními projekty, při tvorbě investičních pobídek, 
vytváření databází subdodavatelů, spolupráce se samosprávou na tvorbě průmyslových zón, 
péče o existující investory či oblasti spolupráce se soukromými subjekty. Agentura 
CzechInvest nabízí jedinečnou zkušenost s přechodem od plánovaného hospodářství 
k tržnímu systému v oblasti lákání přímých zahraničních investic. 
 
 

CzechTrade  

CzechTrade poskytuje exportérům široké portfolio poradenských, informačních, asistenčních 
a vzdělávacích služeb. Hlavním přínosem nabízených služeb CzechTrade je usnadnění vstupu 



českých firem na mezinárodní trhy, včetně úspory jejich času a nákladů.  CzechTrade 
disponuje sítí 33 kanceláří s působností v 36 zemích, které poskytují aktuální a ověřené 
informace z těchto teritorií, mapují obchodní příležitosti a nabízejí individuální asistenční 
služby pro úspěšný export. 

CzechTrade dále českým exportérům přináší denně aktualizovanou nabídku zahraničních 
poptávek, projektů a tendrů, investičních příležitostí a nabídek zahraničních firem. Tyto 
exportní příležitosti jsou publikovány na portále Businessinfo.cz. Pracovníci  CzechTrade 
poskytují i navazující asistenci, která umožní vybrané příležitosti efektivně využít. Tyto 
služby můžeme firmám nabídnout i v rámci projektů financovaných EDF. 

 

Česká rozvojová agentura 
 
Česká rozvojová agentura je vládní institucí pro realizaci projektů dvoustranné zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR a je zřízena a řízena Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Hlavními 
úkoly agentury jsou identifikace, formulace, realizace a monitoring rozvojových projektů. 
Kromě toho se ČRA podílí také na posilování kapacit aktérů zapojených do ZRS ČR.  
 
ČRA aktivně spolupracuje s neziskovým i komerčním sektorem, jmenovitě s Českým fórem 
pro rozvojovou spolupráci a Platformou podnikatelů pro ZRS, jejichž členům, stejně jako 
ostatním zájemcům z řad soukromého sektoru, zprostředkovává informace o možnostech 
účasti v grantových řízeních a tendrech Evropské komise i ostatních dárců. ČRA také nabízí 
sdílení informací z prioritních zemí ZRS, ve kterých působí. 
 
Další možností je účast v tendrech ČRA, která může podnikatelům přinést potřebné 
zkušenosti a reference jako dodavatelů v rámci projektů rozvojové spolupráce. 
 
ČRA úzce spolupracuje také s ostatními evropskými dárci včetně Evropské komise. Úspěch 
v jednotlivých výběrových řízeních na zakázky v rámci rozvojové spolupráce ČR nebo EU je 
však samozřejmě výhradně předmětem rovné soutěže. 
 
 

FoRS – České forum pro rozvojovou spolupráci 

FoRS je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších 
neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a 
humanitární pomocí. FoRS byl založen 15 NNO v roce 2002, na začátku roku 2010 FoRS 
sdružoval již téměř 50 organizací (NNO, nadace, mezinárodní organizace, akademické 
instituce a další).  

Organizace sdružené ve FoRS sdílejí společné zájmy prosazovat vyšší relevanci a efektivnost 
české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady na 
obyvatele rozvojových a transformujících se zemí.  

V roce 2003 se FoRS stal jedním ze zakládajících členů CONCORD – Evropské konfederace 
NNO pro humanitární pomoc a rozvoj. CONCORD je zastřešujícím sdružením národních 
platforem a sítí NNO ze zemí EU, jež dohromady zastupují více než 1600 NNO. CONCORD 
je také oficiálním partnerem institucí EU a jeho prostřednictvím může FoRS hájit zájmy NNO 
z ČR. 

http://www.concordeurope.org
http://www.concordeurope.org


FoRS se zaměřuje na tyto tři hlavní oblasti: zastupování a obhajoba společných zájmů členů, 
informační a vzdělávací činnost, koordinace a dialog.  

V oblasti financování NNO FoRS mj. poskytuje informace, zprostředkovává poradenství a 
posiluje kapacity členů a pozorovatelů FoRS pro získávání a řízení projektů financovaných 
Českou republikou, Evropskou komisí a dalšími donory.  

Kontakty: +420 222 522 480, www.fors.cz 
Inka Píbilová (Ředitelka sekretariátu FoRS), tel.: +420 777 273 909, 
e-mail: inka.pibilova@fors.cz 
Zuzana Sládková (Policy Officer), tel.: +420 774 736 700, e-mail: zuzana.sladkova@fors.cz 
Marie Zázvorková (Koordinátorka posilování kapacit), tel. +420 773 626 701, e-mail: 
marie.zazvorkova@fors.cz 
 
 
 
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci 
 
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci podporuje obecně podnikatelské 
subjekty v jejich snaze získat zakázky z projektů zahraniční spolupráce s rozvojovými 
zeměmi. Disponuje kontaktními a strategickými informacemi a poskytuje konzultace. 
Jako člen sítě organizací spolupracujících s CDE (tzv. CDE-NET), má možnost šířit také 
informace o programech Centra, o poptávkách po expertech do těchto programů, ale také 
vyhledávat pro české podniky partnerské kontakty přes regionální kanceláře CDE. 
Platforma, za podpory Svazu průmyslu a dopravy, také spolupracuje s dalšími obchodními 
komorami a sdruženími zaměstnavatelů v rozvojových zemích včetně zemí AKT. Informačně 
podporuje obchodní mise zajišťované Svazem průmyslu, pokud směřují do těchto zemí. 
 
 
Portál BusinessInfo.cz 
 
BusinessInfo.cz je oficiální portál České republiky pro podnikání a export. Portál je 
provozován vládní agenturou CzechTrade a jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Partnery projektu jsou ministerstva, jejich agentury, nestátní podnikatelské 
instituce, komory a svazy.  
 
Cílem projektu je zjednodušit zejména malým a středním podnikatelům orientaci 
v informacích a službách poskytovaných státní správou, které se vztahují k podnikání 
a exportu. Úspěšnost portálu BusinessInfo.cz dokazuje mimo jiné také rostoucí počet 
uživatelů, průměrný měsíční počet návštěv za první kvartál roku 2010 přesáhl 360 tisíc. 
 
V rámci sekce Zahraniční obchod přináší portál BusinessInfo.cz informace relevantní pro 
rozvojovou spolupráci: 
 

 rubrika „Rozvojová spolupráce“ prezentuje systém a nástroje rozvojové politiky 
Evropské unie i České republiky a možnosti zapojení české podnikatelské sféry do 
těchto systémů a nástrojů. K dispozici budou také čerstvé informace k Evropskému 
rozvojovému fondu. 

 rubrika Exportní příležitosti poskytuje uživatelům přístup do databáze aktuálních 
projektů a tendrů, včetně projektů zahraniční pomoci a spolupráce EU (EuropeAid) 



 v rubrice „Teritoriální informace – země“ jsou k dispozici souhrnné i aktuální 
ekonomické údaje o téměř všech rozvojových zemích světa, včetně důležitých odkazů, 
kontaktů a dalších informací.  

 
V současné době probíhají mezirezortní setkání a konzultace, jejichž cílem je prostřednictvím 
portálu BusinessInfo.cz zvýšit informovanost a zapojení české podnikatelské sféry do systému 
zahraniční pomoci a rozvojové spolupráce Evropské unie. 
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