
   
 

Stálé zastoupení ČR při EU, CzechTrade a CEBRE  
 
 

si Vás v rámci seminářů pořádaných k programům vnější pomoci EU třetím zemím dovolují 
pozvat na sektorový seminář 

 

WATER SUPPLY AND WASTEWATER TREATMENT IN THE EU 
EXTERNAL AID PROGRAMMES 

 
který se bude konat pod záštitou České republiky, Německa a Švédska 

dne 24. listopadu 2010  
 

v Hotelu Crowne Plaza Brussels, Rue Gineste 3, B-1210 Brusel 
 

Sektorové semináře představují jednak možnost seznámit se s aktuálními programy EU 
v oblasti rozvojové a vnější pomoci, kterou EU každoročně třetím zemím poskytuje, 
a především pak také příležitost nalézt mezi firmami z ostatních členských států vhodného 
partnera pro další spolupráci. 
 
Seminář je primárně určen firmám, jež se aktivně zabývají poradenstvím v této oblasti nebo 
i s tím související projekční činností a designem. Účastníci semináře se budou moci dozvědět 
od zástupců Evropské komise, co nového se chystá (viz. Program) ve  vnější pomoci EU pro 
sektor zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod a jaké jsou postupy při účasti 
v soutěži a nabídkových řízeních EU.  
 
Odpolední část semináře je zaměřena na individuální setkání mezi zástupci firem přítomných 
na semináři. Vzhledem k tomu, že firmy ze starých členských zemí EU se již v prostředí 
programů rozvojové spolupráce pohybují delší dobu, může být pro české účastníky jistě 
zajímavé a užitečné se s těmito firmami potkat a vytvořit si tak předpoklady pro případnou 
další spolupráci.  
 
Program stejně jako i všechny potřebné informace jak se zaregistrovat naleznete na 
internetové stránce www.sectorseminars.eu/next_seminar.php. Účastnický poplatek činí 
175,- EUR. Termín pro registraci je 15. října 2010. 

 
V příloze této pozvánky je uvedena informace o způsobu úhrady poplatku, včetně 
bankovního spojení. 

 
SPOLEČNĚ S DALŠÍMI ORGANIZÁTORY SE NA SETKÁNÍ S VÁMI TĚŠÍ 

A JAKÝKOLI VÁŠ DOTAZ  JSOU PŘIPRAVENI ZODPOVĚDĚT: 
 

Eva Semeráková, SZ ČR při EU, teL: +32 2 2193 213 a e-mail: Eva_Semerakova@mzv.cz 
Michal Neumann, CzechTrade, tel: +32 2 213 94 60 a e-mail: brussels@czechtrade.cz   
Michal Kadera, CEBRE, tel: +32 2 2139 450 a e-mail: michal.kadera@cebre.cz   

http://www.sectorseminars.eu/next_seminar.php
file:///C:/Documents%20and%20Settings/michal.kadera/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/U0RWKEVV/Eva_Semerakova@mzv.cz
mailto:brussels@czechtrade.cz
mailto:michal.kadera@cebre.cz
http://www.czechtradeoffices.com/

