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Asia Czech Business 
Consulting, a.s. Moderní tiskárna cenin Kyrgyzstán

Big Terra Alpha s.r.o. 
Podnikatelský plán pro poskytování služeb zhodnocení klimatických 
rizik v kambodžském 

EKOSYSTEM, spol. s 
r.o. 

Zajištění efektivní a udržitelné úpravy a distribuce vody na ostrově 
Sumba 

ENERGÍA AZUL s.r.o. 
Využití komunálního odpadu v
Kostarika 

ENVIROS, s.r.o. 
Analýza potenciálu zavedení EPC metody v
Vojvodina 

EVECO Brno s.r.o. Efektivní nakládání s

EVT Stavby s.r.o. Kontejnerové úpravny vody pro Jižní Afriku

FINEP Zlíchov, a.s.  Hokejový stadion Ulaanbaatar, Mongolsko
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Moderní tiskárna cenin Kyrgyzstán Kyrgyzstán

Podnikatelský plán pro poskytování služeb zhodnocení klimatických 
rizik v kambodžském zemědělství Kambodža

Zajištění efektivní a udržitelné úpravy a distribuce vody na ostrově 
Indonésie

Využití komunálního odpadu v metropolitní aglomeraci San José, 
Kostarika

Analýza potenciálu zavedení EPC metody v Autonomní Provincii 
Srbsko

Efektivní nakládání s nemocničními odpady v nemocnici Felege Hiwot Etiopie

Kontejnerové úpravny vody pro Jižní Afriku 

Angola, Botswana, Leso
Malawi, Mosambi
Namibie, Svazijsko,

Hokejový stadion Ulaanbaatar, Mongolsko Mongolsko

Kyrgyzstán 

Kambodža 

Indonésie 

Kostarika 

Srbsko 

Etiopie 
Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mosambik, Namibie, 
Namibie, Svazijsko, Zimbabwe 

Mongolsko 



 

Holistic Solutions 
s.r.o. 

Využití ekonomického a sociálního potenciálu manga z
export do EU 

INCO engineering 
s.r.o. Centre of excellence Sub

Ing. Vlastimil Jánoš 
Podnikatelský plán -
hrušek v Srbsku - výroba a distribuce sušených 

Khaanzaa, spol. s.r.o. 
Redukce znečištění vodních zdrojů prostřednictvím inovativní 
technologie čištění odpadních vod v Indonésii

KOTIŠ s.r.o. 
Zbudování platformy na pronájem stavebních a zemědělských 
technologií v Tanzanii 

LAVARIS s.r.o. 
Příležitosti pro spolupráci při využívání recyklovaných materiálů pro 
stavebnictví a obnovu kulturních dědictví v poválečných oblastech Sýrie

LESPROJEKT-
SLUŽBY s.r.o. 

Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace 
vinicích v Argentině (SIMONA)

Miseko group s.r.o. Přenesení know-how do oblasti energetických úspor v Mongolsku

Nirex Tanzania 
Investments s.r.o. Vybudování výrobní linky na zemědělská krmiva

Purum Kraft, a.s. Zřízení laboratoře geomechaniky v

Využití ekonomického a sociálního potenciálu manga z Kambodži pro 
Kambodža

Centre of excellence Sub-Saharan Africa  

Angola, Rwanda, Tanzanie, 
JAR, Mosambik, Botswana, 
Ghana 

- Využití  potenciálu organické produkce švestek, 
výroba a distribuce sušených výrobků Srbsko

Redukce znečištění vodních zdrojů prostřednictvím inovativní 
technologie čištění odpadních vod v Indonésii Indonésie

Zbudování platformy na pronájem stavebních a zemědělských 
technologií v Tanzanii  Tanzanie

Příležitosti pro spolupráci při využívání recyklovaných materiálů pro 
stavebnictví a obnovu kulturních dědictví v poválečných oblastech Sýrie Sýrie

Průzkum tržního prostředí pro systém optimalizace zavlažování na 
vinicích v Argentině (SIMONA) Argentina

how do oblasti energetických úspor v Mongolsku Mongolsko

Vybudování výrobní linky na zemědělská krmiva Kamerun

Zřízení laboratoře geomechaniky v Srbsku a v Bosně a Hercegovině Srbsko, Bosna a Hercegovina

Kambodža 
Angola, Rwanda, Tanzanie, 
JAR, Mosambik, Botswana, 
Ghana  

Srbsko 

Indonésie 

Tanzanie 

Sýrie 

Argentina 

Mongolsko 

Kamerun 

Srbsko, Bosna a Hercegovina 



 

Ray Service, a.s. 

Analýza trhu před realizací výrobního závodu na výrobu kabelových 
svazků pro letecký a obranný průmysl (hitech produkty) v oblasti Černá 
Hora, Albánie nebo Bosna a Hercegovina 

STOPA s.r.o. 

Systém certifikace kvality potravin a zemědělských produktů a založení 
akreditované laboratoře kvality zemědělských produktů v
Myanmaru 

Sweco Hydroprojekt, 
a.s. 

Technické posouzení a zmapování zdrojů znečištění povrchových vod 
v oblasti Galle, Srí Lanka

TopolWater, s. r. o. 
Rozvoj čištění komunálních i průmyslových odpadních vod v 
Uzbekistánu 

Vodní zdroje 
Ekomonitor, spol. s 
r.o. Rybí farma Nyamonye, Keňa 

VODNÍ ZDROJE, a.s. 
Využití hydropotenciálu
regionálních systémů zásobování vodou v

 

Analýza trhu před realizací výrobního závodu na výrobu kabelových 
svazků pro letecký a obranný průmysl (hitech produkty) v oblasti Černá 
Hora, Albánie nebo Bosna a Hercegovina  

Černá Hora, Albánie, 
Hercegovina

kvality potravin a zemědělských produktů a založení 
akreditované laboratoře kvality zemědělských produktů v Kambodži a 

Myanmar

Technické posouzení a zmapování zdrojů znečištění povrchových vod 
oblasti Galle, Srí Lanka Srí Lanka

Rozvoj čištění komunálních i průmyslových odpadních vod v 
Uzbekistán

Rybí farma Nyamonye, Keňa - Siaya Keňa

Využití hydropotenciálu stávajících přivaděčů surové/pitné vody 
regionálních systémů zásobování vodou v regionu západního Srbska Srbsko

Černá Hora, Albánie, Bosna a 
Hercegovina 

Myanmar 

Srí Lanka 

Uzbekistán 

Keňa 

Srbsko 


