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Pořadatel:

Partneři z Polska:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
www.karr.pl

Vratislavské vysoké učení technické
Vratislavské centrum
pro transfer technologií
www.wctt.pwr.edu.pl

Saská agentura pro
podporu ekonomiky
www.standort-sachsen.de
Okresní hospodářská komora
v Jablonci nad Nisou
www.ohkjablonec.cz

29.

Europa Forum Polsko-německý
obchodní kruh ve Vratislavi
europa-forum.org

Spolupořadatelé:

OkresnÍ
HospoDáŘská Komora
v jablonci nad nisou

Čestná záštita:

Ekonomická univerzita ve Vratislavi,
pobočka v Jelení Hoře
www.jg.ue.wroc.pl

Uniwersytet Ekonomiczny

we Wrocławiu | Filia w Jeleniej Górze

POLSKONĚMECKOČESKÉ
PODNIKATELSKÉ
KOOPERAČNÍ
FÓRUM

Evropské seskupení pro
územní spolupráci NOVUM s r.o.
www.euwt-novum.eu
Krkonošská akademie aplikovaných věd
v Jelení Hoře
www.kans.pl

Patronat honorowy marszałka województwa
dolnośląskiego cezarego przybylskiego

Polsko-německá průmyslová
a obchodní komora
www.ahk.pl

Partneři z České republiky:
Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze

Ambasada
Rzeczypospolitej Polskiej
w Berlinie

Partneři z Německa:
Obchodní a průmyslová komora Drážďany
Kontaktní centrum sasko-polské
hospodářské spolupráce
www.dresden.ihk.de
TGZ Technologieund Gründerzentrum Bautzen
www.tgz-bautzen.de
Hochschule Zittau/Görlitz
www.hszg.de

Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje
www.komora-khk.cz

krajská HospoDáŘská Komora
královÉhradeckÉho kraje

ARR – Agentura regionálního rozvoje
spol. s r.o.
www.arr-nisa.cz

Energetická
evoluce

Těšíme se na Vás!
Cezary Przybylski
maršálek
Dolnoslezského vojvodství

Hubert Papaj
předseda představenstva
KARR S.A.

Kontakt: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1-go Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 27 502

biuro@karr.pl
www.karr.pl

Kontakt CZ: Ing. Iva Linderová
Výhradní zodpovědnost za obsah této publikace nesou její autoři.
Uvedené informace nemusí vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské unie.

OHK v Jablonci nad Nisou
Jiráskova 9
466 01 Jablonec nad Nisou
info@ohkjablonec.cz

mob. +420 602 276 664
tel. +420 483 346 000
www.ohkjablonec.cz

výzva
moderního světa

10. 11. 2022 | Karpacz
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program
od 9.00	Registrace

CÍL

Kooperační Burza B2B

Fórum umožňuje mikro, malým a středním firmám
prezentovat svou nabídku, vyměňovat si zkušenosti
a navazovat přímé obchodní kontakty s firmami z Polska,
Německa a České republiky.

l Chcete-li se zúčastnit kooperační burzy, musíte
při registraci vybrat Typ účastníka: Společnost
(účast na kooperační burze).

Účastníci

l 2. 11. 2022 po přihlášení na forumsystem.eu
se objeví záložka VAŠE SCHŮZKY.
Najdete tam seznam firem včetně jejich popisů.

12.50–13.30 Diskusní panel
Pohraničí tváří v tvář současným
ekonomickým a společenským změnám

l Do 7. 11. 2022 je čas na výběr partnerů k jednáním.

13.30–14.10 Diskusní panel
Zvyšování energetické účinnosti
ve společnostech jako prvek strategie
energetické bezpečnosti

Drobné, malé a střední podniky mj. z odvětví:
l plastické hmoty
l kovy
l strojírenství a konstrukce zařízení
l lehké konstrukce
l automobilový průmysl
l automatizace
l elektronika, elektrotechnika, mikroelektronika
l logistika, doprava
l obnovitelné zdroje energie
l informační technologie
l elektromobilita
l výzkumné a vývojové jednotky
l stavebnictví
l síťové organizace, převodní zařízení,
jednotky na podporu podnikání.

l Během registrace obdrží účastníci Fóra individuální
harmonogramy schůzek (čas, číslo stolu, která firma)
na kooperační burzu. Harmonogram budete moci
stáhnout také ze svého účtu.

12.00–12.30 Přestávka na kávu
12.30–12.50 Přivítání účastníků Fóra

dr Maciej Zathey – ředitel Institutu územního
rozvoje

Pokud v uvedeném termínu tyto informace neobdržíte,
kontaktujte nás obratem telefonicky nebo emailem.

Remigiusz Nowakowski – předseda správní rady
Dolnoslezského institutu energetických studií

l Schůzky trvají maximálně 15 minut.

Tomasz Kubera - Facility Management Manager,
Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

l Tlumočníci jsou vám k dispozici.
l Upozorňujeme, že jiné firmy jsou oprávněny si Vás vybrat
na schůzku, aby si s Vámi promluvily, a Vy jste povinni se
schůzky zúčastnit.
Podrobnosti na www.karr.pl

14.10–14.30 Příklad zvýšení energetické účinnosti
v regionu - Green Factory - bezemisní
továrna na motory Mercedes-Benz
v Jaworzi
Tomasz Kubera - Facility Management Manager,
Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.o.

14.30–15.30 Přestávka na oběd a kávu
15.30–18.30 B2B kooperační burza

Přihláška k účasti

19.00 Večeře

od 1. 9. 2022 do 27. 10. 2022
www.forumsystem.eu
Účast je zdarma
Potvrzení účasti na Fóru:

Místo konání akce

Pořadatel si vyhrazuje právo verifikovat přihlášky.

Hotel Gołębiewski
ul. Karkonoska 14
58-540 Karpacz

Všechny registrované firmy obdrží e-mailové potvrzení
do 5 pracovních dnů od registrace.
Pravidla fóra jsou k dispozici na www.karr.pl.

9.00–18.30 Informační stánky
Je zajištěno simultánní tlumočení
v polském, českém a německém jazyce.

