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Proč je potřebná podpora exportu
a ekonomická diplomacie?

Pilíře agendy ekonomické diplomacie a role ambasád
„Přibližujeme firmám a o aktuální informace a příležitosti ve světě.“
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Unikátní nástroj pro hledání oborových příležitostí českého exportu
Pomáhá identifikovat perspektivní možnosti pro uplatnění českých podniků na
zahraničních trzích
Možnost využití k teritoriálnímu i oborovému vyhledávání
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V tištěné podobě a také
k dispozici interaktivně
na internetové adrese:
www.businessinfo.cz/mop

Informace pro naše exportéry
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Novinky z velvyslanectví na webu MZV
Nový časopis Moderní ekonomická diplomacie (MED)
Aktivní využívání sociálních sítí (FaceBook, LinkedIn, Twitter)

Na webu www.mzv.cz/ekonomika
V tištěné podobě a také k dispozici na
www.mzv.cz/ekonomika/med

Informace pro naše exportéry
PŘÍKLAD OBOROVÉ NOVINKY
Pokračující elektrifikace marockého venkova jako oborová příležitost
V Maroku během posledních 22 let, od oficiálního spuštění zvláštního elektrifikačního
vládního programu PERG, došlo k významnému posílení elektrické sítě tzv. vzdálených
venkovských oblastí.
Finanční objem této investice dosáhl 2,2 mld. EUR. Dle celkového přehledu zveřejněného
úřady marocké státní správy v závěru srpna 2017 se podařilo elektrifikovat celkem 39 750 obcí,
což se ve výsledku bezprostředně promítlo do běžného života celkem 12,7 mil. obyvatel a 2,1
mil. domácností. Pro období 2017-19 je počítáno s vybavením kolektory dalších 1 429 míst.
Elektrifikace marockého venkova je součástí zvláštního vládního programu s cílem odstranit
rozdíly mezi jednotlivými provinciemi země, což se již např. podařilo v případě turisty hojně
navštěvovaného „Modrého města“ Chefchaouen ležícího v regionu Tanger-Tetouan-al-Hoceima
na severu Maroka.

Velvyslanectví v Rabatu může návazně, v případě zájmu českých firem,
zorganizovat jednání s příslušnými státními úřady, do jejichž gesce tato agenda
spadá.

Pilíře agendy ekonomické diplomacie a role ambasád
„Služby MZV a našich úřadů v zahraničí vnímáme jako servis pro české firmy a
občany.“

Nástroje ekonomické diplomacie
Projekty ekonomické
diplomacie
Společný
fond
ekonomické
diplomacie

Celková
alokace
převyšující
50 mil. Kč

Sektorové
mise,
incomingové
mise,
firemní
prezentace,

Služby pro exportéry
Služby
Klientského
centra pro
export

Jednotná
zahraniční síť
Zastupitelské
úřady a zahraniční
kanceláře
CzechTrade a
CzechInvest

Zahraniční
rozvojová
spolupráce a
ČRA

Projekty ekonomické diplomacie

CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ AKCE ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ ČR NA PODPORU ČESKÉHO
EXPORTU A PREZENTACE EXPORTÉRŮ
Společný nástroj na podporu ekonomické diplomacie: MZV, MZe, MO, MMR, ÚV,
MPO
Forma řešení: semináře, prezentace, účasti na výstavách a veletrzích, konference,
sektorové mise do zahraničí, incomingové mise do ČR a další
Akce jsou realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR, které podávají návrhy na
schválení každý rok – zle domluvit na MZV (rezortech)
Společná účast více firem v rámci odvětví: Nabídka komplexnějšího a cíleného řešení
Finance, prostory/zázemí, logistika, společné vytipování a oslovení potenciálních partnerů
Podpora českých firem – záštita při G2G kontaktech (náměstci/ambasáda)

Pro rok 2018 alokován celkový rozpočet 53 mil. Kč
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Projekty na podporu ekonomické
diplomacie
Rok

Rozpočet

Počet projektů

Průměrný objem
prostředků na
projekt

2014

4,5 mil. Kč

51

90 tis. Kč

2015

9 mil. Kč

87

100 tis. Kč

2016

17,4 mil. Kč

161

99 tis. Kč

2017

50,8 mil. Kč

291

175 tis. Kč

Klientské centrum pro export
(KCE)
jednotné kontaktní místo MPO, MZV a agentury CzechTrade pro české podnikatele, kteří chtějí
expandovat na zahraniční trhy.

• Klientský přístup:
– Sektorový specialisté MZV
– Individuální přístup dle charakteru vašeho požadavku
– Exportní specialista, který s vámi bude v kontaktu po
celou dobu zpracování vašeho požadavku

• Příklady služeb MZV:

Katalog služeb Klientského centra pro export
je dostupný na: www.businessinfo.cz/KCE

– Poradenství v oblasti identifikace vhodného trhu,
orientaci při vstupu na trh
– Podpora českých řešení při spolupráci se státními
institucemi, firmami
– Pomoc při společném vyhledání partnera pro Vaše
jednání či podpora při těchto jednáních
– Pomoc při problémy s certifikacemi apod.

Jednotná zahraniční síť

Tvoří ji:

• zastupitelské úřady České
republiky a zahraniční
kanceláře agentury CzechTrade
• pokrývá více než 90 zemí světa
od USA po Japonsko a
postupně je rozšiřována
• celkem do Jednotné zahraniční
sítě ČR spadá 153 zahraničních
pracovišť

Rozvojová spolupráce
a budoucí obchodní příležitosti
►Rozvojová spolupráce jako
investice do budoucích
příležitostí
►Revize stávajícího systému
čerpání financí

MLP
B2B
Bilat.
projekty

►Moderní finanční nástroje
►Spolupráce na financování s
ČMZRB a EGAP

Zapojení českých firem do
mezinárodního systému rozvojové
spolupráce a jejího financování
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Děkuji za pozornost!
Marek Svoboda
ředitel Odboru ekonomické diplomacie
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
tel: +420 224 182 592
mail: marek_svoboda@mzv.cz

Facebook Ekonomická diplomacie ČR @ekonomickadiplomacie
Twitter Ekonomická diplomacie @ed_mzvcr
LinkedIn Ekonomická diplomacie ČR

