Handelsmissie watersector Moldavië
De Dutch Moldovan Business Council (DMBC) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de
handelsmissie naar Moldavië van 4 maart t/m 6 maart 2015. Deze missie richt zich specifiek op
mogelijkheden voor bedrijven en instellingen uit de Nederlandse watertechnologie- en
waterbeheersector.
Moldavië is een uniek Oost-Europees land gelegen tussen Oekraïne en Roemenië. Het land
functioneert als een brug tussen Europa en Centraal Azië en heeft mede daardoor zeer
interessante mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Op dit moment heeft 45% van de totale bevolking in Moldavië de beschikking over goed en
schoon water. Slechts 17% van rurale gemeenschappen is verbonden met zowel het water- en
rioolsysteem. Ongeveer een derde van het nationale water distributienetwerk is in
onbevredigende technische staat. De water- en afvalwatersector is zwaar onderontwikkeld.
Kansen voor Nederlandse bedrijven in deze sector liggen vooral in de verdere ontwikkeling van
het distributienetwerk in bestaande en nog te ontwikkelen gebieden. Daarnaast zijn er
mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven die rioolwaterzuiveringsinstallaties, innovatieve
afvalwaterbehandeling- en ontziltingssystemen en nieuwe wateropslagcapaciteit, alsook
pompen, buizen en andere benodigdheden leveren. Kennisuitwisseling tussen Nederlandse en
Moldavische opleidingen en overheden is ook een belangrijk punt van aandacht.
Deze handelsmissie geeft u de mogelijkheid om bedrijven, instellingen, lokale- en landelijke
overheden collectief te bezoeken die actief zijn in uw sector en openstaan voor samenwerking.
De deelnamekosten bedragen 1.500 euro exclusief BTW per persoon. Dit is exclusief vlieg- en
verblijfkosten, maar inclusief organisatiekosten en transport in Moldavië. Reis en verblijf
kunnen door de DMBC worden gefaciliteerd indien gewenst.
Heeft u interesse om deel te nemen, laat u dat dan weten door een mail te sturen naar
cvanpruissen@dmbc.nl . De inschrijving sluit 21 februari en zullen de deelnames bevestigd
worden. Er is een maximum aantal deelnemers vastgesteld.
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