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Działania  ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” 
w latach  w 2017-2018r 

 

 Izby Gospodarczej Śląsk  

 

1. Organizacja 2 Forum Przedsiębiorczości na pograniczu polsko-czeskim; w 2 Forum 

wzięło udział 161 osób 

2. Organizacja Targów MOBITEX w Brnie 

3. Organizacja 1 Spotkania nt. obsługi Ruchu Turystycznego na pograniczu PL-CZ; w 

spotkaniu udział wzięło 14 osób 

4. Organizacja 1 Spotkania nt. prowadzenia biznesu na pograniczu PL-CZ; w spotkaniu 

udział wzięło 14 osób 

5. Organizacja Grupy Roboczej nt. prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu 

PL-CZ ; w spotkaniu wzięło udział 20 osób 

6. Organizacja Grupy Roboczej ds. prowadzenia działalności gospodarczej na pograniczu 

PL-CZ; w spotkaniu udział wzięło 17 osób 

7. Organizacja wyjazdu i pobytu na Targach Poznańskich DREMA; w wyjeździe na targi 

wzięło udział 20 osób 

8. Organizacja wyjazdu i pobytu na Targach w Lipsku; w wyjeździe na targi wzięło 

udział 20 osób 

9. Przygotowanie Transgranicznego Katalogu Branży Meblarskiej, w którym 

zaprezentowanych zostało 17 firm polskich i 13 firm czeskich 

10. Udział w Grupach Roboczych i Spotkaniach zorganizowanych przez Partnerów 

11. Organizacja porad prawnych w ramach Punktu Konsultacyjnego;  

-ilość udzielonych porad prawnych – 53  

-ilość podmiotów gospodarczych, które skorzystały z porad prawnych – 32  

-ilość godzin konsultacji- 79 h 40 min.   

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje  

 

22.03.2017 Kłodzko: Burza práce – poradenský den.  

6 osob 

30.03.2017 Rychnov nad Kněžnou: Burza práce – poradenský den pro české firmy.  

12 osob 

10.04.2017 Nowa Ruda: Burzy práce – poradenský den za účasti českých firem.  

10 osob 

10.05.2017 Hradec Králové: Burza práce – poradenský den pro české firmy.  

15 osob 

11.05.2017 Rychnov nad Kněžnou: Exkurze Škoda auto zaměřeno na zaměstnávání pracovníků 

z Polska.  

37 osob 
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13.06.2017 Nové Město nad Metují:  Diskusní fórum ÚP a zaměstnavatelů.  

29 osob 

22.09.2017 Náchod: Diskusní fórum – poradenský den.  

12 osob 

09.10.2017 Ząbkowice Śląskie: Burza práce – poradenský den. 

9 osob 

10.10.2017 Kłodzko: Burza práce – poradenský den. 

9 osob 

16.11.2017 Náchod: Burza práce – poradenský den. 

9 osob 

17.04.2018 Bystrzyca Kłodzka: Burza práce – poradenský den. 

53 osob 

19.04.2018 Kłodzko: Burza práce – poradenský den. 

56 osob 

19.04.2018 Hradec Králové: Diskusní fórum. 

41 osob 

24.04.2018 Nowa Ruda: Burza práce – poradenský den. 

53 osob  

17.05.2018 Hronov: Diskusní fórum ÚP a zaměstnavatelů.  

45 osob 

29.-30.05.2018 Opole: Poznávací výjezd do polských firem. 

15 osob 

 

Za dobu trvání projektu bylo zpracováno 172 dotazů, které měly přeshraniční dosah.   

 

Celkem se aktivit zúčastnilo 411 osob. 

 

 

 

 Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.   

 

15. Wystawa  Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”, która odbyła się 

w dniu    8.09.2017r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.   

Współorganizator: Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou 

 W wystawie wzięło udział 100 wystawców Polski i z Republiki Czeskiej. Wystawcami byli    

producenci    żywności  i produktów regionalnych  oraz twórcy  ludowi  subregionu Karkonoszy 

i Gór Izerskich. 

 

16. Wystawa Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Snieżką”  która odbyła się 

w dniu    7.09.2018r. na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.  

Współorganizator: Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou 

W wystawie wzięło udział 100 wystawców Polski i z Republiki Czeskiej. Wystawcami byli    

producenci   żywności  i produktów regionalnych  oraz twórcy ludowi  subregionu Karkonoszy 

i Gór Izerskich. 
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W oprawie  artystycznej obydwu wystaw brały udział zespoły muzyczne z Czech i z Polski, co 

podkreśliło polsko czeski charakter wystawy. Dzięki prowadzonym kampaniom 

marketingowym o 15. i 16. Wystawie Produktów Regionalnych (prasa regionalna i lokalna, 

lokalna TV, banery internetowe  

i uliczne, plakaty, foldery) cykliczna impreza stała się rozpoznawalną marką pogranicza polsko 

-czeskiego i zwiększyła świadomość konsumencką mieszkańców pogranicza w odniesieniu do 

produktów pochodzących ze wspólnego pogranicza.  

 

  Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm „Energia odnawialna w turystyce i 

innych gałęziach gospodarczych. Nowe trendy, marketing, odnawialne źródła energii”, które 

odbyło się  dniu 27.06.2018r. w Jeleniej Górze.  Forum o tematyce interakcji przemysłu 

turystycznego z rozwojem energii odnawialnej było odpowiedzią pogranicza czesko-polskiego 

na innowacyjne trendy rozwoju światowej turystyki. Forum stworzyło okazję do nawiązania 

transgranicznych  kontaktów biznesowych firm turystycznych z firmami sektora energii 

odnawialnej i ochrony środowiska. Uczestniczące firmy  

zaprezentowały swoje możliwości, wymieniły doświadczenia z branżą sąsiadujących krajów i 

pozyskały nowe kontakty handlowe. 

Forum Kooperacji Firm składało się z dwóch części: 

• części seminaryjnej, 

• giełdy Kooperacyjnej, podczas której odbywały się rozmowy bilateralne  (B2B) 

pomiędzy przedsiębiorcami.  

W Polsko-Czesko-Niemieckim Forum Kooperacji Firm wzięło udział 90 firm, 10 instytucji 

otoczenia biznesu oraz zaproszeni goście, łącznie  140  osób. 

 

 

Materiały Informacyjne 

 

Katalog firm uczestniczących w Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum Kooperacji Firm 

„Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarczych. Nowe trendy, marketing, 

odnawialne źródła energii” w polskiej, czeskiej i niemieckiej wersji językowej. 

Katalog zawierał prezentacje profilu działalności firm i ich życzenia kooperacyjne wobec 

partnerów. 

Katalog został wręczony uczestnikom i gościom Forum.   

 

 

Przewodnik  „Prowadzenie działalności gospodarczej, podatki, ubezpieczenia i prawo 

pracy w Republice Czeskiej i Polsce”. 

Przewodnik zawiera informacje o aktualnych  w latach 2017 i 2018 zasadach prowadzenia 

działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej w tematach: podatki, ubezpieczenia, 

działalność  gospodarcza, prawo pracy. Przewodnik został wydany dla ułatwienia i podniesienia 

poziomu współpracy przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu  na pograniczu polsko-

czeskim. 

Przewodnik został opublikowany w wersji papierowej, na płytach  CD  i na stronach www  

Powiatowej Izby Gospodarczej w Jabloncu (https://www.podnikanivpolsku.cz/) i KARR S.A.  

https://www.podnikanivpolsku.cz/
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(http://karr.pl/siec-rozwoju-gospodarczego-pogranicza-czesko-polskiego/) w polskiej i 

czeskiej wersji językowej. 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. opracowała część przewodnika dotyczącego 

uwarunkowań prawnych w Polsce jak również prowadziła dystrybucję przewodnika po stronie 

polskiej.  

Partner wydania edycji w roku 2017 i 2018:   Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad 

Nisou. 

Dystrybucja wersji papierowej i na płycie CD  przewodnika odbywała się min. podczas 15. i 

16.Wystawy Produktów Regionalnych, podczas Polsko-Czesko-Niemieckich  Forum 

Kooperacji Firm organizowanych przez KARR S.A. w dniach 27.06.2018 w Jeleniej Górze i 

24.10.2018 w Szklarskiej Porębie oraz podczas organizowanych w ramach projektu wizyt 

studyjnych, spotkań i paneli dyskusyjnych organizowanych przez partnerów projektu z 

udziałem zaproszonych gości.  

2 artykuły sponsorowane o projekcie opublikowane na stronach redakcyjnych w prasie 

regionalnej    Gazeta Wrocławska   w dniach; 

22.08.2017r.  artykuł o realizacji  projektu,28.11.2018r.  artykuł podsumowujący projekt. 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje – realizované aktivity 2017 – 

2018 v rámci projektu SHR.  

 

22.03.2017 Kłodzko: Burza práce – poradenský den.  

6 osob 

30.03.2017 Rychnov nad Kněžnou: Burza práce – poradenský den pro české firmy.  

12 osob 

10.04.2017 Nowa Ruda: Burzy práce – poradenský den za účasti českých firem.  

10 osob 

10.05.2017 Hradec Králové: Burza práce – poradenský den pro české firmy.  

15 osob 

11.05.2017 Rychnov nad Kněžnou: Exkurze Škoda auto zaměřeno na zaměstnávání pracovníků 

z Polska.  

37 osob 

13.06.2017 Nové Město nad Metují:  Diskusní fórum ÚP a zaměstnavatelů.  

29 osob 

22.09.2017 Náchod: Diskusní fórum – poradenský den.  

12 osob 

09.10.2017 Ząbkowice Śląskie: Burza práce – poradenský den. 

9 osob 

10.10.2017 Kłodzko: Burza práce – poradenský den. 

9 osob 

16.11.2017 Náchod: Burza práce – poradenský den. 

9 osob 

http://karr.pl/siec-rozwoju-gospodarczego-pogranicza-czesko-polskiego/
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17.04.2018 Bystrzyca Kłodzka: Burza práce – poradenský den. 

53 osob 

19.04.2018 Kłodzko: Burza práce – poradenský den. 

56 osob 

19.04.2018 Hradec Králové: Diskusní fórum. 

41 osob 

24.04.2018 Nowa Ruda: Burza práce – poradenský den. 

53 osob  

17.05.2018 Hronov: Diskusní fórum ÚP a zaměstnavatelů.  

45 osob 

29.-30.05.2018 Opole: Poznávací výjezd do polských firem. 

15 osob 

 

Za dobu trvání projektu bylo zpracováno 172 dotazů, které měly přeshraniční dosah.   

 

Celkem se aktivit zúčastnilo 411 osob. 

 

 

Krkonoše – svazek měst a obcí – pořádané akce v rámci projektu 

 

16.-19.2.2017   Veletrh CR Holiday World Praha  cca 10 tis 

24.-26.2.2017 Veletrh CR MTT Wroclaw  cca 5 tis 

4.-5.4.2017 Vrchlabí - Setkání pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch, 

Vrchlabí,  23 osob 

21.4.2017 Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj 

krkonošského regionu po obou stranách hranice,  Vrchlabí, 20 osob 

25.-26.4.2017 - Poznávací cesta do Polska  30 osob 

6.6.2017  Diskusní fórum „Jak nastavit efektivní marketingovou kampaň“, Dolní Dvůr, 30 osob 

 

19.9.2017 „Den spolupráce na téma Hodnocení národních parků“, Sklářská Poreba,  20 osob 

26.9.2017 Diskusní fórum „Jakou nabídku očekává polský turista v Česku“ ,Jelení Hora, 30 

osob 

16.-17.10.2017 Poznávací cesta do české části Krkonoš, 30 osob 

Jazykové kurzy polského jazyka – 40 hodin 14 osob 

15.-18.2.2018  Veletrh CR Holiday World Praha  cca 10 tis. osob 

23.-25.2.2018 Veletrh CR MTT Wroclaw  cca 5 tis. osob 

19.-20.3.2018  Setkání pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch, Vrchlabí, 

Rokytnice nad Jizerou 18 osob 

27.4.2018 Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj 

krkonošského regionu po obou stranách hranice - Vrchlabí, 20 osob 

3.4.2018 Diskusní fórum „Jak se odlišit v cestovním ruchu“ - Vrchlabí, 30 osob 

30.6.2018 Český rozhlas Hradec Králové – host ranního vysílání – program press tripu 

10.-13.9. 2018 Press trip pro české a polské novináře do českých a polských Krkonoš 
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08.10. 2018 Diskusní fórum „Spolupráce Horské služby s GOPR, společné záchranné akce“ 

Jelení Hora,  30 osob 

22.10.2018 „Den spolupráce na téma Sociologická studia návštěvníka Krkonošského nárovního 

parku/Krkonoszskego parku narodowego“ Sklářská Poreba 20 osob 

 

Jazykové kurzy polského jazyka 40 hodin – 14 osob 

 

Celkem se akcí pořádaných SMO účastnilo 327 osob, pozvánkami osloveno na 300 subjeků, 

veletrhů cestovního ruchu se účastnilo cca 30 tis. Osob, rozhlasové vysílání Českého rozhlasu 

– nelze odhadnout. 

 

 Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 

 

 

1. I Spotkanie grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej 31.05-

01.06.2017 – Boleścin koło Świdnicy – 30 osób 

2. Wizyta studyjna firm polskich w Czechach Hronov-Hradec Kralove-Trutnov 12-

13.09.2017. – 15 osób 

3. I Forum kooperacji Energii Odnawialnej w Świdnicy 27.11.2017 r. 42 osoby 

4. Wizyta firm polskich na Forum Energetycznym w Hradec Kralove 11.04.2018 r.v  - 15 

osób 

5. II Spotkanie grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej w 

Boleścinie koło Świdnicy 5-6.06.2018 r. 21 osób 

6. II Forum Kooperacji Energii Odnawialnej w Świdnicy – 15.06.2018 r. -  48 osób 

7. Wizyta studyjna Firm polskich w Czechach, Hronov – Hradec Kralove, 15-16.11.2018 

r. -  15 osób 

8. Wydanie Katalogu branżowego na CD dot. podmiotów uczestniczących w działaniach 

grupy roboczej ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej oraz związanej z nią 

tematycznie, nakład 500 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


