V PRAZE DNE 29. LEDNA 2016

Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abych Vás pozval k účasti v podnikatelské delegaci, která bude doprovázet předsedu vlády ČR
Bohuslava Sobotku na jeho pracovní návštěvě do Svobodného státu Bavorsko v termínu 10. – 11. března
2016.
Pracovní cesta předsedy vlády je zaměřena na sektory průmyslu s vysokým inovačním potenciálem a
vysokou přidanou hodnotou jako jsou ICT, strojírenství, automobilový průmysl, letectví a kosmické
technologie s aplikací v průmyslu, biotechchnologie, nanotechnologie a další.
Během prvního dne plánujeme uskutečnit návštěvu špičkového technologického centra a zúčastníme se
slavnostního večera na pozvání spolkového ministerského předsedy spolu s delegací českého premiéra.
Druhý den nás bude čekat seminář ve spolupráci s Bavorskou obchodní a průmyslovou komorou a návštěva
státního centra pro kosmonautiku.
Tato mise je výjimečná tím, že budeme velmi intenzivně kopírovat program premiéra Bohuslava Sobotky,
který se bude účastnit všech výše uvedených bodů programu. Během semináře s Bavorskou obchodní a
průmyslovou komorou bude možné setkat se s německými firmami, plánuje se účast velkých firem jako
Siemens apod., nicméně se naskýtá i možnost pozvat partnery, které si vytipují samotné české firmy.
V případě této cesty nebudou další B2B jednání plánována z důvodu dalšího programu.
Vedoucím podnikatelské delegace je viceprezident SP ČR Stanislav Kázecký.
Odhadované náklady na účast činí 12 500,- Kč na osobu a zahrnují ubytování v jednolůžkových pokojích,
místní přepravu, účast na seminářích a společných akcích a náklady spojené s přípravou cesty a službami
pracovníka Svazu průmyslu a dopravy ČR během cesty. Přepravu vládním speciálem účastníci nehradí.
Před cestou obdržíte zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Vyúčtování bude provedeno po návratu
daňovým dokladem po závěrečné kalkulaci všech nákladů spojených s cestou.
Podepsanou přihlášku, prosím, zašlete e-mailem na SP ČR k rukám Ing. Kateřiny Křivanové na adresu
kkrivanova@spcr.cz. Závěrka přihlášek je 8. února 2016.
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ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.
IČ0: 00536211, DIČ: CZ00536211.

ČLEN

Současně s přihláškou je nezbytné vyplnit elektronický formulář, který naleznete na adrese:
http://registrace.spcr.cz/?eventId=296&controller=event&task=individualRegister
Formulář obsahuje informace pro německé partnery a slouží jako profil firmy.
Vyplnění elektronického formuláře je součástí řádného přihlášení.
Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o účast doporučujeme rychlou reakci.
Organizačním zajištěním mise je pověřena Ing. Kateřina Křivanová, tel.: +420 739 482 147, e-mail:
kkrivanova@spcr.cz.
Věřím, že využijete této výjimečné příležitosti navázat kontakty s bavorskými partnery v perspektivních
oborech.
S pozdravem
Lukáš Martin
ředitel sekce mezinárodních vztahů

