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AAA Techlabs s.r.o. Dioptrické brýle Spectacler Indie 

Agile Europe s.r.o. Solárně napájené vodní pumpy pro rozvoj rurálních oblastí Ghana 

AGRICO s.r.o. Moderní technologie pro zařízení chovu ryb a prasat Angola 

AQUA - GAS, s.r.o. 
Podnikatelský plán pro vstup na trh Srí Lanky s technologií na ohřev vody 
pomocí termických slunečních kolektorů  Srí Lanka 

Arkon Flow Systems, s.r.o. 
Založení české pobočky s technickým centrem pro prodej elektromagnetických 
průtokoměrů na Srí Lance Srí Lanka 

BIOVIVA, s.r.o. 
Podpora spolupráce při pěstování, certifikaci, finalizaci a exportu kvalitní 
bioprodukce z Moldavska Moldavsko 

Bwindi Coffee s.r.o. Ochutnej Ugandu Uganda 



 

CONTECHIN s.r.o. Vyhledání obchodního partnera na výrobu suchých stavebních hmot Irák 

Czeh.Ina Group s.r.o. Centrum tradičního zpracování pepře andalimanu v oblasti jezera Toba Indonésie 

DEKONTA, a.s. Podpora využití kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině 
Bosna a 
Hercegovina 

EASTERN GATE, družstvo Studie proveditelnosti vodohospodářského stavu ve městě Ivano-Frankivsk Ukrajina 

EGO Zlín, spol. s r.o. 

Implementace mezinárodních zdravotních předpisů WHO v souvislosti se 
zabráněním šíření vysoce nebezpečných nákaz s cílem ochránit životy a zdraví 
obyvatelstva Albánie Albánie 

EMPRESS, o.p.s. Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách v majetku města Tbilisi Gruzie 

Envi Produkt, s.r.o. Výroba a distribuce organických hnojiv a krmiv na Ukrajině Ukrajina 

EXPORT BRIDGE a.s. 

Realizace českého výrobního zařízení v Súdánu a praktické ověření 
předpokládaného potenciálu pro místní trh ve všech variantách potenciálu 
výroby Súdán 

 
 
GEORESPECT s.r.o. 

Analýza zranitelnosti dolního toku řeky Piura povodněmi a možnosti její 
eliminace Peru 



 

GET s.r.o. Průmyslové využití písků a štěrkopísků ložiska Kirina Mali 

HOUFEK a.s. Jihovýchodní Asie - dřevoobráběcí stroje pro vzdělávání mládeže a dospělých 
Indonésie, 
Vietnam 

HYDROPOL PROJECT & 
MANAGEMENT a.s. Malá vodní elektrárna (MVE) Tincep, Provincie Severní Sulawesi Indonésie 

Chovatelské družstvo impuls  
Zavedení systému kontroly užitkovosti a dědičnosti v Žytomyrské oblasti - 
Ukrajina Ukrajina 

IDC-softwarehouse, s.r.o. 
Rozvoj IT infrastruktury a služeb v Kyrgyzstánu - první kyrgyzské komerční 
datacentrum Kyrgyzstán 

INCEWIT s.r.o. 
Analýza slupek a slámy z podzemnice olejné, stanovení jejich účelného způsobu 
zpracování a následného využití v Senegalu a Gambii Senegal,Gambie 

Ing. Jaromír Novák 
Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu inovovaných produktů ze 
superpotraviny moringa v Etiopii Etiopie 

IPR Aqua, s.r.o. 
Podpora konkurenceschopnosti a marketingu technologie kořenových čistíren 
odpadních vod v Kambodži  Kambodža 

Jan Roubal  Hlemýždí farma v Ghaně Ghana 



 

KHAANZAA spol. s r.o. Zlepšení sanitace v oblasti jezera Issyk-kul v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán 

KPK System s.r.o. EDU4IT - Innovation HUB Sarajevo 
Bosna a 
Hercegovina 

LIKO-S holding, a.s. Rozšíření podnikatelských aktivit LIKO-S do Indie Indie 

MED Education s.r.o. Inovace v oblasti energetické soběstačnosti a čisté mobility Indonésie  

MEVOS, spol. s.r.o. 
Založení společného podniku na výrobu dřevní biomasy jako obnovitelného 
zdroje a alternativního a ekologického paliva Srbsko 

Mgr Daniela Mauleon 
Davidová JAM SESSION FOR AFRICA 

Tanzánie, 
Uganda 

NYSA INTERNATIONAL 
a.s. Průmyslový park Lviv-Pustomyty Ukrajina 

OGNJEN GREBO Modernizace a rozvoj systému sušení a zpracování obilnin v Bosně a Hercegovině 
Bosna a 
Hercegovina 

Petr Sič  Sdílená čajová zahrada Gruzie 



 

Photon Water Technology 
s.r.o. Úpravny pitných vod pro malé a střední obce v Peru Peru 

Princeston s.r.o. Přenos odsolovací EMSF technologie do Mosambiku Mosambik 

RNDr. Ivana Bursíková 
Rozvoj celoroční turistiky v horských oblastech - přenos českého know-how s 
vedením turistické stáje a se správnou péčí o koně Gruzie 

SMART HEATING 
TECHNOLOGY s.r.o. 

Rozšíření místní biomasy ve středně velkých kotlech na štěpku a pelety v 
Bělorusku Bělorusko 

Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s.r.o. 

Investice do čistíren odpadních vod pro veřejné zdraví a udržitelnou produkci 
akvakultury na vybraných místech na Filipínách - lokality Capiz, Aklan Filipíny 

VODNÍ ZDROJE, a.s. Zlepšení dostupnosti pitné vody pro vesnické obyvatelstvo v jižní části Moldavska Moldavsko 

WATRAD, spol. s r.o. Teplo do škol Gruzie 

ZIKMUND electronics, s.r.o. 
Zavádění moderních metod a nástrojů pro inspekci a údržbu kanalizací a 
vodovodů v Srbsku Srbsko 

 


