Představení české zprávy AidWatch 2015
Pátek 27. listopadu 2015, 9:00 – 10:30
ÚMV, Nerudova 3, Praha 1
SOUHRNNÝ PROGRAM / PROGRAM OVERVIEW
9:00 – 10:30 Představení české zprávy AidWatch s diskuzí (CZ)
10:30 – 10:45 Přestávka na kávu
10:45 – 12:15 Development Cooperation of the ‘New’ EU Member States (ENG)
12:15

Číše vína / Glass of Wine

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci a Ústav mezinárodních vztahů
představují českou zprávu AidWatch 2015
s diskuzí o dosavadních výsledcích české zahraniční rozvojové spolupráce i o podnětech,
které pro ni přinášejí čerstvě schválené globální Cíle udržitelného rozvoje
O své názory na roli zahraniční rozvojové spolupráce se s námi v diskuzním panelu podělí:
►

Katarína Šrámková, Policy officer FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci:
Úvodní představení zprávy AidWatch

►

Michal Kaplan, Ředitel České rozvojové agentury

►

Jiří Muchka, Vedoucí oddělení pro multilaterální rozvojovou spolupráci, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

►

Věra Venclíková, Ředitelka Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Debata se zaměří především na tyto otázky:
O jaké dosavadní výsledky zahraniční rozvojové spolupráce se může Česko opřít v souvislosti s naplňováním nových
globálních Cílů udržitelného rozvoje?
Jaké možné otázky a podněty přinášejí Cíle udržitelného rozvoje a další aktuální trendy ve světě pro českou zahraniční
rozvojovou spolupráci?
Po prezentaci a diskuzi v češtině bude následovat od 10:45 mezinárodní prezentace nové knihy o rozvojové spolupráci
„nových“ členských zemí EU Development Cooperation of the ‘New’EU Member States: Beyond Europeanization
s následnou diskuzí v angličtině.
Neformální diskuze bude dále probíhat při číši vína po ukončení anglické prezentace ve 12:15.
Registrace: Registrujte se, prosím, na e-mailu registrace@iir.cz do středy 25. listopadu 2015.

Seminář byl umožněn díky
podpoře Evropská unie a
Ministerstva
zahraničních
věcí. Obsah semináře nemusí
vyjadřovat
stanoviska
sponzorů
a
nezakládá
zodpovědnost z jejich strany.

Development Cooperation of the ‘New’ EU Member States
A book presentation and discussion
Friday, 27 November 2015, 10:45 – 12:15
IIR, Nerudova 3, Prague 1
The Institute of International Relations Prague in cooperation with FoRS – the Czech Forum for Development
Cooperation – would like to cordially invite you to the presentation and discussion of the book Development
Cooperation of the ‘New’ EU Member States: Beyond Europeanization, which was recently published by Palgrave
Macmillan, with its co-editors and authors:
►

Ela Drążkiewicz-Grodzicka, Marie Curie Fellow, Maynooth University, Ireland

►

Ondřej Horký-Hlucháň, Head of the Research Department, Institute of International Relations Prague, the
Czech Republic

►

Simon Lightfoot, Senior Lecturer, School of Politics and International Studies, University of Leeds, UK

►

Chair and discussant: Mats Braun, Senior Lecturer, Metropolitan University Prague, the Czech Republic

Following the recent adoption of the Sustainable Development Goals as a new paradigm for the global development
agenda by 2030, the event will particularly address the following points: What are the achievements of the ‘new’ EU
member states in development cooperation since 2004? How are they prepared for the more complex and political
global agenda? How do the Czech Republic and Poland stand in comparison with other EU countries?
The presentation and the debate will be followed by a glass of wine at 12:15.

RSVP: Please confirm your participation to the Conference Service of the Institute of International Relations
(e-mail: registrace@iir.cz) by Wednesday, 25 November 2015 at the latest.
‘The authors make a clear case for the limited effects of the imposed development policystandards leading to a “shallow Europeanization”… This study forms a unique
contribution to the field of European development cooperation studies.’
Louk Box, Honorary Professor of International Cooperation, Maastricht University
‘This is a timely and important contribution to the field of Development and EU studies.
With the EU development assistance in flux, and the mounting criticism of the EU's
'missing the point' when it comes to dealing with the complexity and multifariousness of
post-communist transitions – often simplistically and inadequately bundled in the “New
Europe” entity – this collective volume offers a hitherto absent perspective and a critical
insight in the emergence of Central European States as independent and influential
actors.’
Elena A. Korosteleva, Professor of International Politics, University of Kent

