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ARR organizuje B2P mítinky na mezinárodním vodohospodářském veletrhu WATENVI
Ve dnech 24. až 26. května 2011 se v areálu Brněnského výstaviště uskuteční již 17. mezinárodní
vodohospodářská výstava a 17. mezinárodní veletrh pro tvorbu a ochranu životního prostředí. ARR
bude mít - v rámci meziregionálního projektu euroPROC, který je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG IVC - na tomto veletrhu
stánek.
Veletrh WATENVI je ryze odborná akce s návštěvností cca 9000 odborníků včetně zástupců měst a
obcí, prezentují se zde firmy z oboru vodohospodářství, zpracování a likvidace odpadu a ochrany před
povodněmi. Veletrh bude umístěn v novém pavilonu P a přilehlých plochách.
Na veletrh dorazí zástupci téměř všech projektových partnerů (Španělé, Italové, Poláci, Bulhaři,
Rumuni) s malými nebo středními podniky ze svých regionů, které se zabývají otázkou
vodohospodářství a environmentálních technologií. Cílem projektu euroPROC je usnadnit malým a
středním podnikům přístup k veřejným zakázkám v rámci Evropy. Veletrh WATENVI zaměřený na
téma vodohospodářství a ochranu životního prostředí se přímo nabízí k uspořádání schůzek mezi
zahraničními firmami a českými veřejnými zadavateli, kteří potvrdili svou účast na veletrhu
(Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí,
Jihomoravský kraj, státní podnik Povodí Labe, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Ohře a Povodí
Vltavy). Zahraniční podniky, které na veletrh dorazí v rámci projektu euroPROC a doposud potvrdily
svou účast, jsou tyto:
Název firmy
Ecofast Italia srl tecnologie
ambientali
Idrodepurazione srl

Stát
Itálie
Itálie

Sepra s.r.l.

Itálie

Corect Ltd.
Vodosnabdiavane i kanalizatsia
OOD
CHIMIPLAST Ltd.
E.M.C. EOOD

Bulharsko
Bulharsko

RTR OOD
Sanejament Intel ligent S.L. –
SISLtechPROTECCIONES PLÁSTICAS
SA
INVALL S.A.
CONDORCHEMIBERICA

Bulharsko
Španělsko

Bulharsko
Bulharsko

Španělsko
Španělsko
Španělsko

Předmět podnikání
Průmyslová výroba
Energetika, environmentální
technika
Zemědělství, biotechnologie,
energetika, farmaceutika
Stavebnictví, elektrotechnika
Nakládání se splaškovými a
odpadní vodami
Průmyslová výroba
Stavebnictví, projektový
management
Průmyslová výroba
Energetika, životní prostředí,
nakládání s odpadními vodami
Energetika
Environmentální technika
Chemikálie, ekologické
inženýrství

Na základě zájmu těchto firem setkat se s českými veřejnými zadavateli jim domluví ARR na veletrhu
schůzky, tzv. B2P mítinky (B2P = business to procurer, volně přeloženo: setkání firem s veřejnými
zadavateli). Díky zájmu 3 veřejných institucí z Bulharska zúčastnit se veletrhu WATENVI, budou mít
také české firmy možnost setkání se zadavateli veřejných zakázek z Bulharska a proniknout tak na
tento trh s VZ. Tito bulharští zadavatelé VZ jsou Krajský úřad Vratsa, Ministerstvo pro regionální
rozvoj, veřejné komunikace a stavby a Národní shromáždění Bulharské republiky.

ARR na veletrhu pořádá také doprovodný program, který se uskuteční dne 24. 5. 2011 přímo
v prostorách pavilonu P. Program bude zaměřen na fungování veřejných zakázek v ČR a bude zde
také představena jedna z institucí, která se zabývá podporou malého a středního podnikání.
Touto akcí ARR naváže na již dříve konané úspěšné workshopy zaměřené na veřejné zakázky v ČR a
EU, které se konaly v lednu a dubnu 2011.

