
 

 

Fondy vnější spolupráce EU 

10. dubna 2017, Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Loretánské náměstí 5, Praha 1, Velký sál 

 

9:00 – 9:30 registrace 

9:30 – 12:30 Fondy vnější spolupráce EU a jak se úspěšně ucházet o projekt ve 

výběrovém řízení 

Jakub DÜRR, Náměstek pro řízení sekce evropské, MZV ČR 
  - úvodní slovo 

Martin LÍČENÍK, Odbor politik EU, MZV ČR  
  - úvod, moderace panelu 

  Michal KLUČKA, Stálé zastoupení ČR při EU  
- představení fondů, projektové nástroje (včetně inovativních finančních 

nástrojů), střednědobá revize priorit a programovacích dokumentů 

  Jiří HLADÍK, DG NEAR, Evropská Komise  
- programování, programovací a implementační dokumenty, rozhodovací 

procesy a způsoby implementace, praktické rady (kde co najít) 

  Diskuse s účastníky semináře 

11:00 – 11:15 přestávka na kávu 

Lukáš MELKA, Evropská služba pro vnější činnost – Delegace EU 

v Maroku 
- praktické zkušenosti s realizací projektů ve třetích zemích 

Jaromír LEVÍČEK, Evropská služba pro vnější činnost – Delegace EU v 

Makedonii  
- praktické zkušenosti s realizací projektů ve třetích zemích 

 

Halka KAISEROVÁ, Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy, MZV ČR  
- Nástroj EU pro uprchlíky v Turecku, Svěřenecký fond EU pro Sýrii MADAD 

Prezentace úspěšných firem  

Diskuse s účastníky semináře 

12:30 – 13:30 přestávka na oběd  

 

Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 
 



13:30 – 15:00 Finanční nástroje zahraniční rozvojové spolupráce 

Martin TLAPA, Náměstek pro řízení sekce mimoevropských zemí, 

ekonomické a rozvojové spolupráce, MZV ČR  

- úvodní slovo a prezentace na téma zahraniční rozvojová spolupráce jako 

příležitost a investice, novinky a inovativní nástroje v české a evropské ZRS. 

Zuzana BERANOVÁ, Odbor států subsaharské Afriky, MZV ČR  

- Svěřenecký fond EU pro Afriku: přesahy, možnosti zapojení českých 

subjektů 

Gabriela BOITEUX PILNÁ, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci, MZV ČR  

- finanční nástroje zahraniční rozvojové spolupráce, příprava a vývoj kolem 

Evropského investičního plánu, příležitosti pro české firmy  

Barbora LATEČKOVÁ, Česká rozvojová agentura  

- B2B nástroje pro podporu zapojení českých subjektů do mezinárodních 

nástrojů, představení nové služby ČRA (Podpora při zapojení do projektů 

české a mezinárodní rozvojové spolupráce), pokud již bude model EBRD, 

příklady  

Diskuse s účastníky semináře 

15:00-16:00 Individuální konzultace 

 


