
Podávající ZÚ, GK Název projektu

Addis Abeba Katalogová výstava na Madagaskaru
Pretorie Prezentace české dobývací techniky v přístavu Richard´s Bay
Abuja Podnikatelská mise do Nigérie

Addis Abeba Podnikatelská mise do Ugandy a Jižního Súdánu v doprovodu NMDT
New York Podnikatelská mise z oboru CleanTech do USA
New York US Venture Capital for Czech Tech Start-ups

Lima
Stánek České republiky na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky 
SITDEF Peru 2013

Mexiko Česká účast na veletrhu GreenExpo

Chicago
Prezentace biotechnologického sektoru ČR na veletrhu BIO International 
Convention 2013 v Chicagu, USA

Sao Paulo Účast na strojírenském veletrhu Feimafe 2013 v Sao Paulu

Santiago d. Chile
Prezentace možností českých firem pro projekty malých vodních 
elektráren v Chile

Mexiko Prezentace České republiky na veletrhu Expocomer v Panamě
Brasilia Česká účast na veletrhu LAAD DEFENCE and SECURITY 2013
Washington IT veletrh Xchange Americas 2013

Los Angeles
Prezentace českých firem z oblasti polovodičů na veletrhu Semicon 
West 2013 v San Francisku, USA

Sao Paulo Účast na veletrhu studijních příležitostí Expobelta v Sao Paulo
Peking Semináře o prioritních exportních oborech ČR v ČLR III

Hanoj

Prezentace českého sektoru environmenálních technologií ve Vietnamu 
spojená s účastí na veletrhu GreenBiz 2013, samostatným seminářem a 
matchmakingem zúčastněných firem

Peking Nano v technologickém profilu ČR

Dillí
Prezentace českých potravinářských výrobků a technologií a zemědělské 
techniky II v rámci návštěvy ministra zemědělství České republiky v Indii

Šanghaj
Odborný B2B seminář u příležitosti veletrhu zdravotnické techniky 
MEDTEC China 2013, 26.-27.9.2013

Hong Kong Prezentace environmentálních technologií -MIECF 2013
Tokio Czech IT Day

Šanghaj

CIE 2013 /China International Import Expo/ odborný seminář a účast 
Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické 
univerzity v Liberci na CIE 2013

Hong Kong Prezentace environmentálních technologií - Eco Expo Asia 2013

Kuala Lumpur

Prezentace českého sektoru environmentálních technologií v Malajsii 
spojená s účastí na veletrhu IGEM 2013, samostatným seminářem a 
matchmakingem zúčastněných firem

Dillí Prezentace zdravotnické techniky v Indii
Taškent Podnikatelská mise do Uzbekistánu
Tel Aviv Podpora hi-tech misí v Izraeli

Káhira

Seznámení egyptských rafinerií s možnostmi českých dodavatelských 
firem (Podnikatelské příležitosti v arab. zemích pro české firmy 
podnikající v petrochemii)

Káhira

Seznámení egyptských elektrárenských společností s možnostmi 
českých dodavatelských firem (Podnikatelské příležitosti v arab. zemích 
pro české firmy podnikající v energetice)

Káhira
SÚDÁN - Jednání o vládní dohodě směřující k umožnění kapitalizace 
českého dluhu a prezentace českých firem

Alžír Český stánek na alžírském veletrhu FIA 2013



Abú Dhabí Novinky v právním systému SAE - pracovní seminář pro české firmy

Tripolis
Uplatnění českých technologií a výrobků při budování infrastruktury, 
průmyslu a na trhu spotřebního zboží v Libyi

Rabat Česko-marocká obchodní spolupráce - prezentační galavečer
Rijád Prezentace českých firem na veletrhu Saudi Build 2013

Tunis
Prezentace české průmyslové výroby v Tunisku na veletrhu Tunis 
MEDINDUSTRIE 2013

ODEV Nová tvář proexportního portálu export.cz

Paříž
Asistence DEK ZÚ Paříž českým MSP při vstupu na trh francouzských 
veřejných zakázek

Bělehrad
Prezentace výrobců zemědělské techniky a potravinářského průmyslu v 
městě Novi Sad

Ankara
Prezentační akce českých podnikatelských subjektů v sektoru čištění 
odpadních vod, úpravy pitné vody a likvidace pevných odpadů v Turecku

Záhřeb
Účast českých odborníků a podniků na konferenci Sdružení 
chorvatských vodovodů a kanalizací

Ŕím Představení českých nanotechnologií v Miláně

Bělehrad Seminář "Nabídka technologií z ČR pro srbské nevidomé a hluché"
Brusel Prezentace českých firem v Belgii
Istanbul Podpora českým firmám energetického sektoru v Turecku
Athény Dny české techniky v regionu Makedonie

Skopje
Možnosti na výměnu zastaralé agrotechniky v Makedonii: podpora 
českých výrobců a představení nových modelů fy ZETOR

Düsseldorf Česko-německé energetické fórum

Berlín

Nová energetická koncepce SRN jako šance pro česko-německou 
spolupráci /Energiewende als Chance für die deutsch-tschechische 
Zusammenarbeit)

Minsk Prezentace českých technologií a řešení pro masný průmysl

Dublin
Podpora prosazení českého nanotechnologického klastru na světovém 
trhu

Vilnius
Rail Baltica (ve finanční perspektivě 2014-2020) je příležitostí i pro firmy 
z ČR

Kyjev/Doněck Podnikatelská mise na jižní Ukrajinu
Kyjev/Doněck Mise Klastru Bioplyn na východní Ukrajinu
Kyjev/Doněck Podnikatelská mise na Ukrajinu

Sankt Peterburg
Prezentace českých firem ve Vologdské oblasti, ve městech Vologda a 
Čerepovec /Ruská federace/ se zaměřením na moderní technologie

Minsk Podnikatelská mise do Běloruské republiky

Jekatěrinburg
Odborné semináře "Úspory energie - moderní technologie" s prezentací 
českých firem v Jekatěrinburgu a Čeljabinsku /Ruská federace/

Sankt Peterburg
Podnikatelská mise do Ruské federace /Sankt Peterburg, Leningradská 
oblast/

Baku
Podnikatelská mise do Ázerbajdžánu pod vedením 1. místopředsedy 
vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenbergera

Stockholm

Mise zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, České inženýrské 
akademie a Akademie věd ČR do Švédska se zaměřením na spolupráci 
v oblasti vědy a výzkumu (v návaznosti na misi Švédské královské 
inženýrské akademie do ČR v 5/2012)

Harare Prezentace české dobývací techniky v Mosambiku



Jakarta Prezentace českých podnikatelských subjektů v regionech Indonésie

Islamabád
Proexportní podpora vývozu - ověřování osvědčení konečného uživatele 
v Pákistánu

Tajpej Zajištění účasti ČR na evropském vzdělávacím veletrhu v Taipei

Düsseldorf
Kooperační fórum pro české firmy z oblasti energetiky, obnovitelných 
zdrojů energie a strojírenství

Londýn Promoting Czech ICT Clusters


