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Těšíme se na Vaši účast! 

Piotr Miedziński 
Předseda představenstva KARR S.A.

Cezary Przybylski
Maršálek Dolnoslezského vojvodství

▪ Do  8. 6. 2018 všichni účastníci Fóra obdrží přihlašovací 
jméno a heslo pro přístup do systému B2B.

▪ Od 8. 6. 2018 do 20. 6. 2018 budou mít účastníci 
možnost vybírat si partnery k jednáním. 

▪ 27. 6. 2018 účastníci obdrží individuální harmonogramy 
setkání během kooperační burzy. 

Pokud ve stanoveném termínu uvedené informace 
neobdržíte, kontaktujte obratem telefonicky 
nebo emailem pořadatele. 

Kontakt:
Kateřina Foglová
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou
Jiráskova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou
foglova@ohkjablonec.cz
www.ohkjablonec.cz
tel.: +420 483 346 002
tel.: +420 724 613 025

Místo konání akce: 
Hotel Mercure 
ul. Sudecka 63
58-500 Jelenia Góra 

.

www.mercure.com

Cíl:
Podpora pro polské drobné, malé a střední podniky 
v navázání přímých obchodních kontaktů 
s německými a českými podniky. 

Účastníci:
Drobné, malé a střední podniky z odvětví:
▪ cestovní ruch 
▪ obnovitelné energie 
▪ a další odvětví.

Během fóra bude zajištěno simultánní tlumočení 
v polském, českém a německém jazyce.  

Účastnický poplatek: 
Účast je zdarma (max. 2 osoby za podnik) 

Přihlášení k účasti:

INTERNETOVÝ FORMULÁŘ NA: 

Pořadatel si vyhrazuje právo verifikovat přihlášky. 

Potvrzení účasti:
Všechny přihlášené firmy obdrží do 3 pracovních dnů 
ode dne přihlášení e-mail s potvrzením. 

Kooperační burza:
Individuální výběr partnerů k jednáním 
prostřednictvím internetového systému 
propojování firem B2B.

www.karr.pl www.forum.karr.pl
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Hotel Mercure

▪ 8:30-9:30

▪ 9:30-10:00

▪ 10:00-10:20

▪ 10:20-10:40

▪ 10:40-11:00

▪ 11:00-11:30

▪ 11:30-12:10

     

▪ 12:10-13:10

▪ 13:10-17:00

▪ 9:30-17:00

Prezence účastníků  

Uvítání účastníků 
Příspěvky pozvaných hostů

„Elektromobilita v turistických 
regionech – příležitosti a hrozby“
Hubert Papaj – předseda Dolnoslezské 
agentury pro hospodářskou spolupráci 
spol. s.r.o                    

„Zelená turistika“ Katharina Poplawski 
–  vedoucí projektu „Görlitz am See”, 
Europastadt GӧrlitzZgorzelec GmbH

Coffee break

„Trendy rozvoje cestovního ruchu 
ve 3. dekádě 21. století” 
red. Janusz Turakiewicz –  Institut 
ekonomiky cestovního ruchu

Diskusní panel „Praktické zkušenosti 
v realizaci instalací zelené energie 
v cestovním ruchu„
Łukasz Trześniewski – člen 
představenstva Dolnoslezského klastru 
obnovitelných zdrojů energií
Dr. Michael Schlitt – předseda 
představenstva Mezinárodního 
setkávacího centra St. Marienthal, Ostritz
Sebastian Kącki – předseda představen-
stva Dolnoslezského inovačního 
a vědeckého parku a.s. ve Wrocławi
Ing. arch. Martin Hilpert – Architektonic-
ký ateliér Hilpert, architekt města Semily
Dr Andrzej Raj – ředitel Krkonošského 
národního parku (PL)

Přestávka na oběd

Kooperační burza a setkání B2B 
(coffee break) 

Informační stánky  



POLSKO-ČESKO-NĚMECKÉ 
KOOPERAČNÍ 
PODNIKATELSKÉ FÓRUM

Projekt Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí je spolufinancován z Evropského
 fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Jelenia Góra, Hotel Mercure 27. 6. 2018  

Obnovitelná energie v cestovním ruchu 
a jiných ekonomických odvětvích. 
Nové trendy, marketing, 
      obnovitelné zdroje energie.
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Pořadatel:
Krkonošská agentura
regionálního rozvoje a.s.
www.karr.pl

Spolupořadatelé:
Okresní hospodářská komora
v Jablonci nad Nisou
www.ohkjablonec.cz

Sudetská průmyslová
a obchodní komora Swidnica
www.siph.pl

Krkonoše – svazek měst a obcí
www.krkonose.eu
www.svazek.krkonose.eu

Čestná záštita:
Maršálek Dolnoslezského 
vojvodství
www.umwd.dolnyslask.pl 
 
Primátor města 
Jelení Hora
www.jeleniagora.pl

Velvyslanectví Polské 
republiky v Praze
www.praga.msz.gov.pl

Velvyslanectví České 
republiky ve Varšavě
www.mzv.cz/warsaw
 
Velvyslanectví Spolkové 
republiky Německo 
ve Wrocławi
www.polen.diplo.de
   

 

Partneři z Německa:
Evropské město
GörlitzZgorzelec GmbH
www.goerlitz-miasto.pl 
www.goerliz.de

Internationales 
Begegnungszentrum 
St.Marienthal
www.ibz-marienthal.de

Wirtschaftsförderung 
Sachsen GmbH
www.standort-sachsen.de  

Partneři z Polska:
Polsko-česká 
obchodní komora
www.pcig.eu 

Ekonomická univerzita
ve Vratislavi, Fakulta ekonomie,
managementu
a cestovního ruchu
www.ezit.ue.wroc.pl

Hospodářská komora Slezsko
www.igsilesia.pl 

Evropské seskupení 
pro územní spolupráci 
NOVUM s.r.o.
www.euwt-novum.eu

Europa Forum – 
Polsko-německý 
hospodářský kruh Wrocław
www.ef.com.pl

Partneři z České republiky: 
Krajská hospodářská komora 
Královéhradeckého kraje
www.komora-khk.cz

Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje
www.khkmsk.czVýhradní zodpovednost za obsah této publikace nesou její autoři.

Uvedené informace nemusí vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské unie.

Polish-Czech
Chamber of Commerce

    


