
   
 

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci 

Přístup k financím – české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem 
Datum a místo konání: 4. listopadu 2014 v Praze 6, v hotelu DAP na Vítězném náměstí 

Konference bude závěrečnou akcí doplňkového projektu sítě Enterprise Europe Network 
(EEN) v České republice Czech Local Visibility Events EEN – neboli  

Společně pro úspěch vašeho podnikání. 

Konference vám prostřednictvím těch nejpovolanějších přiblíží možnosti, jak využívat nové 
komunitární programy, tak i strukturální fondy, a také pomůže při orientaci i v dalších podporách 
mezinárodní spolupráce českých inovačních a exportních firem. 
 

Předběžný program 

9.00 - 9.30  Registrace – káva 
9.30 - 9.40 
 

Úvod 
Přivítání hostů, informace o projektu Společně pro úspěch vašeho podnikání a jeho 
partnerech, o síti EEN 
Karel Havlíček, moderátor, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
Marie Pavlů, Enterprise Europe Network při CRR ČR 

9.40 - 11.40 
 

Finanční zdroje evropské a národní pro rozvoj podnikání – novinky dalšího 
programovacího období 
Co nás čeká v novém programovacím období 
Věra Jourová, ministryně, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Specifické projekty – MPO, komunitární projekty a zapojení českých firem 
Jan Mládek, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, tbc 
Mezinárodní spolupráce 
Michal Štefl 
Viceprezident, Hospodářská komora České republiky 
Radek Špicar, tbc 
Viceprezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR pro Hospodářskou politiku a 
konkurenceschopnost /včetně ICT/ 
Michal Mejstřík – Financování mezinárodního obchodu 
Předseda, Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v ČR 
Eva Svobodová – Podpora začínajících podnikatelů – projekt AMSP ČR Svou cestou-
Young Business 
Generální ředitelka, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
Diskuse 

11.45 - 12.15 Přestávka na kávu a občerstvení 
12.15 - 13.15 
 

Jak získat podporu  - konkrétní informace o dostupných produktech, podpora 
inovačních firem 
Lubomír Rajdl – Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních 
nástrojů 
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.  
Petra Pařízková – Inovace v Erste Corporate Banking 
Vedoucí oddělení TOP programy, Česká spořitelna, a.s.  
Pavel Švejda – Systém inovačního podnikání v ČR 
Generální sekretář, Asociace inovačního podnikání ČR  

13.15 - 14.30 Individuální konzultace se zástupci partnerů projektu – stánky s nabídkou produktů 
 

Účast na konferenci zdarma. Registrujte se prosím zde nebo na smidova@crr.cz, tel: 234 006 233. 

https://docs.google.com/forms/d/1uXKMEF7yu94uTneYgXqg5yH6WFV4twSG9zQMYDT8Hag/viewform
mailto:smidova@crr.cz


 

 

 


