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Seznam projektů na podporu ekonomické diplomacie pro rok 2012 
dodatečně předložených 

 
 

 
1) č. 136/2012 - ZÚ Washington - Prezentace ČR a společnosti Linet Americas, Inc. 

na World Trade Center Institute - Embassy Night 2012  - dodatečně předložený 
projekt. (ZÚ Washington vzhledem k posunutí termínu nerealizoval v rámci PED 
2012 schválený projekt v kategorii „A●“ č. 95/2012 „Prezentační ekonomické 
semináře v rámci podnikatelské mise vedené ministrem průmyslu a obchodu 
M. Kubou“.) 

 
 
2)  č. 137/2012 - ZÚ Tel Aviv - Hi-tech mise zaměřená na internet, automatizaci 

a computing  -  de facto jako náhrada za schválený nerealizovaný projekt z kategorie 
„A“ s názvem „Prezentace českého life sciences sektoru v Izraeli“, který nemohl být 
uskutečněn z důvodů zatížení ZÚ v daném termínu návštěvami ústavních činitelů, 
dalšími odbornými misemi a projektem Days of Prague in Israel. 

 
 
3) č. 138/2012 – ZÚ Sarajevo - Česká zbrojovka a.s., Uh. Brod a Sellier&Bellot a.s., 

Vlašim - partneři armády a bezpečnostních složek Bosny a Hercegoviny – projekt byl 
předložen dodatečně s ohledem na velkou finanční úsporu u již realizovaného 
projektu č. 111/2012. 

 
 
4) č. 139/2012 – ZÚ Vídeň - Svatováclavské posvícení ve Vídni - prezentace 

regionálních výrobců. Z časových důvodů nebyl ZÚ již schopen realizovat v kategorii 
„A ●“ schválený projekt ED č. 91/2012 „Seminář v rámci veletrhu Vienna-Tech 
2012“, a proto požádal o schválení využití finančních prostředků v rámci tohoto 
nového projektu. 

 
 
5) č.  140/2012 – ZÚ Dillí - Zajištění akcí probíhajících v rámci výstavy India Show 

v České republice ze strany Dillí. Projekt byl vypracován na základě předchozí 
telefonické dohody vv s VŘ SEK. 

 
6) č.  141/2012 – ZÚ Jerevan - Podnikatelská mise do Arménské republiky. Důvodem 

pro navržení projektu byla mimo jiné podpora rozjezdu ZÚ ČR a zejména jeho 
prvních kroků v podpoře českých firem a prosazování ekonomických zájmů ČR 
v Arménii spojená s účastí vysokého představitele MZV ČR a jednání o oboustranně 
významných otázkách.  
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7) č. 142/2012 – ZÚ Varšava - Seminář pro MSP Olomouckého a Moravskoslezského 
kraje  „Podnikání v Polsku“. Projekt byl zaměřen na cílenou a konkrétní podporu 
aktivit MSP v příhraničních česko-polských regionech. Současně si  kladl za cíl zvýšit 
exportní angažovanost českých MSP v polských příhraničních oblastech. Logicky 
navazoval na již uskutečněný a velmi úspěšný projekt, který proběhl v rámci IV. 
Evropského hospodářského kongresu v Katovicích v květnu 2012, který uspořádal ZÚ 
ve vlastní režii za pomoci partnerských subjektů. 

 
 

8) č. 134/2012 - ODEV – Seminář pro české podnikatele k možnostem investování 
a rozvoje obchodu s Pákistánem. Projekt nebyl nakonec realizován, neboť 
pákistánská strana zrušila příjezd delegace Board of Investment. 

 
 

9) č. 135/2012 - ODEV - Přednášková činnost - výroční konference – projekt nebyl 
 realizován. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


