
 

 

 

POZVÁNKA 

Styčný úřad České republiky v Ramalláhu a Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky 

si Vás dovolují pozvat na  

podnikatelský seminář k exportním příležitostem v sektoru energetiky na 

Palestinských územích 

v pondělí 10. října 2016, od 13:00 v Černínském paláci (Loretánské náměstí 5, Praha 1)  

Seminář proběhne za účasti palestinských podnikatelů ze sektoru obnovitelných zdrojů. 

Seminář je určen pro podnikatelskou veřejnost. Pracovním jazykem je angličtina.  

Přihlášení k účasti na emailovou adresu: cyril_bumbalek@mzv.cz 

 

_____ 

Styčný úřad České republiky v Ramalláhu organizuje v rámci projektu Ministerstva zahraničních 

věcí na podporu ekonomické diplomacie (PROPED 2016) ve dnech 10. až 13. října 2016 obchodní misi 

palestinských energetických firem do České republiky. V rámci obchodní delegace přicestují zástupci 

sedmi významných palestinských firem působících převážně v oblasti obnovitelných zdrojů energie.  

Cílem podnikatelské mise je navázat kontakty s českými podniky, které vyvíjejí a produkují 

technologie, zařízení a systémy nebo poskytují návazné služby související s designem, výstavbou a 

provozem obnovitelných zdrojů a vytvořit tak podmínky pro navázání dlouhodobé spolupráci mezi 

českými a palestinskými firmami v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.  

Palestinští podnikatelé indikují zájem zejména o české technologie a produkty pro fotovoltaiku, 

solární vytápění, výrobu elektrické energie na bázi biomasy a bioplynu a zpracování odpadu na 

energii (technologie spaloven, koncept waste to energy). Společnost PPGC dále poptává technologie a 

technologické komponenty pro připravovanou výstavbu elektrárny v lokalitě Dženín (kombinovaný 

plynový cyklus o výkonu 440 MW), dodavatele plynovodů a kompresních stanic. Firma Masader 

specificky poptává rovněž služby pro rozvoj ropného ložiska Rantís (realizace průzkumných prací, 

včetně dvou hlubinných vrtů).  

Ve dnech 11. a 12. října 2016 bude program podnikatelské mise pokračovat B2B 

jednáními palestinských a českých firem/návštěvami českých firem. B2B jednání 

je možné dohodnout na základě individuálních požadavků.  

Zájemce o účast a bližší informace o podnikatelské misi prosíme o kontaktování 

ekonomického diplomata Styčného úřadu ČR v Ramalláhu pana Cyrila 

Bumbálka (email: cyril_bumbalek@mzv.cz, tel.: +972 54 302 3088). 
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