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Vážení členové NS MAS ČR, během nedávné doby se nám podařilo navázat spolupráci 
s Česko-Izraelskou smíšenou obchodní komorou (ČISOK). 

ČISOK již od roku 1996 napomáhá všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi 
českými a izraelskými podnikatelskými subjekty. Úzce spolupracuje nejen se státní 
správou, ale i podnikateli a nevládními organizacemi v ČR a Izraeli. Každý rok navíc 
pravidelně organizuje dvě odborné mise do Izraele, zaměřené na zdravotnictví a na 
vodohospodářství. Díky své dlouhodobé činnosti tak má partnery i v mnoha dalších 
odvětvích. 

Jak jste jistě zaznamenali z řad novinových článků a odborných knih, je stát Izrael 
jedním z celosvětových leadrů v hospodaření s vodou, zemědělstvím, vinařstvím, 
technologickými inovacemi a podporou podnikání. 

Na základě společných konzultací jsme se zástupci ČISOKu dojednali možnost 
realizace unikátní zahraniční mise členů NS MAS a členů MAS do Izraele.  

Tato pěti-sedmi denní mise do Izraele by byla zaměřena především na tři témata: 
- Voda a sucho 
- Vinařství a zemědělství 
- Podnikání a inovace 

Účastníci mise uvidí nejen několik příkladů dobré praxe a zúčastní se řady odborných 
seminářů, ale hlavně budou mít možnost se sejít se zástupci potenciálních partnerů 
na bilaterálních jednáních. 

Hlavním přínosem tak bude nejen získání inspirace a know-how u projektů, které jsou 
ověřeny v reálném životě, ale získáte i potenciální partnery a zdroje pro realizaci 
projektů ve Vašich regionech. 

Výše uvedenou misi plánujeme realizovat na podzim (říjen-listopad) tohoto roku. 
Chtěli bychom, aby tato mise byla pro její účastníky přínosná a efektivní, a proto 
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bychom Vás a Vaše členy chtěli tímto požádat o vyplnění krátkého on-line dotazníku. 
O přípravě cesty Vás budeme současně informovat na stránkách NS MAS ČR. 

 

Ing. Jiří Krist, 
Předseda výboru 

 

Doplnění k aktuální situaci k pandemii Onemocnění COVID-19: Vzhledem k stále se 
měnící situaci, zájemcům doporučujeme sledovat specializované  stránky portálu 
Busineeinfo.cz a stránku zahraniční kanceláře CzechTrade věnovanou situaci v Izraeli. 
Výpravu plánujeme realizovat až v průběhu měsíce října 2020, ale v případě 
pokračování pandemie, přesuneme její realizaci až na začátek roku 2021. 
  

https://forms.gle/hN6fhhuKdntmvNHM6
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