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 Datum: 

12.01.2017 – 29.06.2017 
 
Název akce: 
Výuka polského jazyka 
 
Text:   
V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071" realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jsme 
dne 12.01. poprvé v tomto roce zavítali na kurzy výuky polského jazyka pod vedením Mgr. 
Beaty Hudské. Výuka bude probíhat dvakrát měsíčně a pomůže nám odstranit komunikaci s 
polskými partnery. 
 
Fotografie: 
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 Datum: 

16. – 19.02.2017 
 
Název akce: 
Veletrh Holiday World Praha 
 
Text: 
Ve dnech 16. - 19.02.2017 došlo k účasti Svazku měst a obcí Krkonoše na veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze. Akce proběhla v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje 
česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 realizovaného v rámci 
Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Hlavní myšlenkou účasti na veletrhu bylo zviditelnění česko-
polského příhraničí širšímu spektru klientely. 
 
Fotografie: 
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 Datum: 

24. – 26.02.2017 
 
Název akce: 
Veletrh MTT Wroclaw 
 
Text: 
Ve dnech 24. - 26.02.2017 došlo k účasti Svazku měst a obcí Krkonoše na veletrhu cestovního 
ruchu Międzynarodowe Targi Turystyczne ve Wrocławi. Akce proběhla v rámci projektu "Síť 
hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 
realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavní myšlenkou účasti na 
veletrhu bylo zviditelnění česko-polského příhraničí širšímu spektru klientely. 
 
Fotografie: 
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 Datum: 

04. – 05.04.2017 
 
Název akce: 
Setkání pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
 
Text: 
V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se ve 
dnech 04. - 05.04.2017 v prostorách Pensionu Imlauf ve Vrchlabí, uskutečnilo setkání 
pracovní skupiny pro regionální rozvoj a cestovní ruch. 
Účastníky setkání byli: 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – vedoucí partner s hosty 
Krkonoše-svazek měst a obcí, partner s hosty 
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, partner s hosty 
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partner s hosty 
Sudecka Izba Przemyslowo – Handlowa w Świdnicy, partner s hosty 
Izba gospodarcza „Ślask“, partner s hosty 
 
Akce se zúčastnilo celkem 25 osob a tlumočnice. 
 
Program jednání byl následující: 
Nejprve proběhlo zahájení a přivítání účastníků jednání, dále pak došlo ke spolupráci 
podnikatelského sektoru se státní správou a samosprávou v oblasti regionu Krkonoše, 
zejména cestovního ruchu a návazných služeb. Nechybělo též projednání tématu týkajícího 
se elektronické evidence tržeb, došlo i ke zveřejnění dosavadních zkušeností s realizací 
projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí". Závěrem byla projednána 
spolupráce s podnikatelskými subjekty na příkladu Správy Krkonošského národního parku, 
města Janské Lázně a lyžařského areálu MEGA PLUS s.r.o. 
 
Fotografie: 
viz níže 
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 Datum: 

21.04.2017 
 
Název akce: 
Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další rozvoj regionu 
po obou stranách hranice 
 
Text: 
V pátek 21. dubna 2017 se od 10:00 v malé zasedací místnosti Městského úřadu ve Vrchlabí 
uskutečnilo jednání v rámci Dne spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou 
zaměřeného na další rozvoj krkonošského regionu po obou stranách hranice. Akce byla 
uskutečněna v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071, realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Součástí programu bylo projednávání akčního plánu rozvoje regionu Krkonoše pro období 
2017-2018, dále pak byly podány informace o realizaci dalších částí projektu "Síť 
hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí". Účastníci se též mohli dozvědět více 
informací o projektu SMART CITY a při příležitosti této akce byl též projednán návrh postupu 
a opatření k zajištění dalšího fungování železniční dopravy v regionu a její propojení do 
Polska. 
 
Fotografie: 
viz níže 
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 Datum: 

25. – 26.04.2017 
 
Název akce: 
Poznávací a studijní cesta do Polska 
 
Text: 
25. a 26. dubna 2017, to byly dny, které pro naši pracovní skupinu znamenaly poznávací a 
studijní cestu do oblasti Dolního Slezska. V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-
polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 realizovaného v rámci Programu 
Interreg V-A Česká republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, proto proběhla skvěle organizovaná a poučná dvoudenní akce. 
Součástí poznávací a studijní cesty během prvního dne byly: návštěva lyžařského areálu v 
Jakuszycích, skiareálu a bobové dráhy ve Szklarské Porębě, vodopádu Szklarki, prohlídka 
sklářské hutě "Julia", po obědě se pokračovalo prohlídkou hradu Chojník, Lázní Cieplice či 
města Jelení Hora. 
Následující den se pak všichni zúčastnění mohli těšit na prohlídku zámku Wojanów, hotelu 
Gołębiewski ve městě Karpacz, návštěva a prohlídka Świątyni Wang, po obědě pak proběhla 
prohlídka parku miniatur ve městě Kowary. 
 
Fotografie: 
viz níže 
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 Datum: 

11. – 12.05.2017 
 
Název akce: 
Setkání pracovní skupiny pro Mobilitu pracovníků v česko-polském příhraničí 
 
Text: 
V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
proběhla ve dnech 11. – 12.05.2017 diskuse s managementem o zaměstnávání cizinců u 
společnosti Škoda AUTO a.s. Kvasiny. Místem pro konání této akce se tentokrát stal hotel 
Havel v Rychnově nad Kněžnou. Přítomným byla představena činnost Krajské hospodářské 
komory Královéhradeckého kraje v oblasti mobility pracovníků, projednávaným tématem se 
též stalo zaměstnávání cizinců. 
 
Fotografie: 
viz níže 
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 Datum: 

31.05.2017 – 01.06.2017 
 
Název akce: 
Setkání pracovní skupiny pro Hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v česko-polském 
příhraničí 
 
Text: 
V Boleścinie u Świdnice se ve dnech 31.05. – 01.06.2017 uskutečnilo setkání pracovní 
skupiny pro Hospodářský rozvoj a obnovitelné zdroje energie v česko-polském příhraničí. 
Akce se konala v rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Po 
zajímavých přednáškách, jak uspořit energii, následovala exkurze mezinárodního 
konferenčního centra Krzyżowa, kde byl přítomným předveden ekologický provoz, součástí 
tohoto setkání byla též velmi zajímavá návštěva CENTRA Transferu technologii. 
 
Fotografie: 
viz níže 
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 Datum: 

06.06.2017 
 
Název akce: 
Diskusní fórum pod vedením Mgr. Pavla Pichlera „Jak nastavit efektivní online 
marketingovou kampaň“ 
 
Text: 
V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" 
CZ.11.4.120/0.0./0.0/15_006/0000071" realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jsme 
uspořádali dne 06.06.2017 v prostorách Hotelu česká FARMA v Dolním Dvoře diskusní fórum 
pod vedením Mgr. Pavla Pichlera na téma "Jak nastavit efektivní online marketingovou 
kampaň". Školitel přizpůsobil školení podnikatelským subjektům. 
 
Fotografie: 
viz níže 
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 Datum: 

07. – 08.06.2017 
 
Název akce: 
Setkání pracovní skupiny pro Podnikání v česko-polském příhraničí 
 
Text: 
V rámci projektu "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 realizovaného v rámci Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se ve 
Slawicach nedaleko Opole setkala pracovní skupina pro Podnikání v česko-polském 
příhraničí. Akce se uskutečnila ve dnech 07. – 08.06.2017, součástí tohoto programu byla 
exkurze Vědecko-technologického parku a Veletržního a kongresového centra v Opoli, dále 
též přínosné přednášky a diskuze k daňovým otázkám, které byly spojené s prodejem 
výrobků na veletrzích a výstavách. 
 
Fotografie: 
viz níže 
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