Kdy: úterý 4. prosince 2018
Kde: Akademie veřejného investování,
Pařížská 4, Praha 1
Vážené dámy, vážení pánové,
milí příznivci udržitelného rozvoje,
Ministerstvo životního prostředí si Vás ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj a Asociací společenské odpovědnosti dovolují srdečně
pozvat na výroční konferenci Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Večerní
networkingové setkání.
Letošní ročník se zaměří na dvě klíčové otázky, jež jsou úzce spojeny
s uváděním udržitelného rozvoje v život. Dopolední panel se zaměří na
problematiku financování udržitelného rozvoje, roli Evropské unie, trendů
ve světě finančních nástrojů i konkrétních finančních produktů podporujících
udržitelný rozvoj.
Odpolední panel se bude věnovat spolupráci pro udržitelný rozvoj a zaměří se
na výzvy, před nimiž stojíme. Diskutovat chceme o tom, jak nejlépe využívat
vůli a ochotu lidí se dobrovolně zapojovat do prospěšných aktivit a jak ji
využívat při hledání udržitelných řešení.
Těšit se můžete i na prezentaci vybraných projektů z Cen SDGs 2018
a ocenění nejpokročilejších realizátorů zapojených do Místní Agendy 21.

PROGRAM
8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:20

Zahájení

• Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí
• Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

9:20 – 10:20 Úvodní slovo

• Mahmoud Mohieldin, vicepresident Světové banky pro Agendu 2030,

		 Spojené národy a partnerství
• Milan Zelený, emeritní profesor systémů řízení,Fordham University

• Yemi A.D., choreograf, kreativní producent, umělec a SDGs ambasador
10:20 – 10:40 Coffee Break
10:40 - 12:10 Panelová diskuze I: Jak realizovat a financovat Cíle udržitelného rozvoje?
• Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí
• Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti, Úřad vlády
• Olga Nebeská, náměstkyně pro řízení Sekce koordinace evropských
		 fondů a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj
• Alice Machová, Ernst and Young, partner
• Petr Vítek, Tilia Impact Ventures, spoluzakladatel a partner
• Lubomír Vystavěl, NN Investment Partners, Chief Investment Officer
12:10 – 13:00 Slavnostní předání diplomů ministra životního prostředí za realizaci
Místní Agendy 21
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Rapid Fire Presentations z Cen SDGs 2018
15:00 – 16:30 Panelová diskuze II: Společně, souběžně, mimoběžně?
Formy spolupráce pro udržitelný rozvoj

• Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí

		 a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí
• David Koppitz, náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje,
		 Ministerstvo pro místní rozvoj
• Michaela Chaloupková, členka představenstva a leader udržitelného
		 rozvoje Skupiny ČEZ
• Mariana Kellerová, sustainability manager, Siemens CZ
• Roman Bojko, manažer pro udržitelný rozvoj, IKEA

17:30 – 19:30 Večerní networkingové setkání, které se uskuteční v sídle
Karlovarských minerálních vod, Trauttmannsdorfský palác,
Mariánské náměstí 159/4, Praha 1.
Registrace
Vzhledem k omezené kapacitě Akademie veřejného investování je nutná včasná registrace
účastníků a účastnic. Registrovat se můžete prostřednictvím webového formuláře na této adrese:
www.mmr.cz/fur2018
Vaši registraci Vám potvrdíme nejpozději do 28. listopadu 2018.
Bez registrace nemůžeme zajistit Vaši účast.

