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Dla wiedzy i inspiracji - I Transgraniczne
Forum Gospodarcze
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Jak prowadzić działalność w Czechach? Skąd można pozyskać środki? Jakie są najczęstsze
problemy handlu transgranicznego? Jakie są aspekty prawne działalności w Czechach? Na
te i inne pytania przedsiębiorcy znajdą odpowiedz już 1 grudnia podczas I
Transgranicznego Forum Gospodarczego w Czeskim Cieszynie.

Polscy i czescy przedsiębiorcy będą mieli wkrótce okazję do wymiany doświadczeń, promocji oraz skorzystania z
konsultacji eksperckich z takich dziedzin jak: ﬁnanse, prawo, podatki, windykacja i przedsiębiorczość transgraniczna.
1 grudnia br. w Czeskim Cieszynie ruszy I Transgraniczne Forum Gospodarcze.
I Transgraniczne Forum Gospodarcze odbędzie się 1 grudnia 2011 roku (godz. 12.00 – 18.00) w KaSS Střelnice przy
Moście Wolności w Czeskim Cieszynie: - Zapraszamy polskich i czeskich przedsiębiorców do udziału w I
Transgranicznym Forum Gospodarczym, nad którym honorowy patronat objęli Mieczysław Szczurek,
Burmistrz Cieszyna i Vít Slováček, Starosta Czeskiego Cieszyna - informują Organizatorzy Forum.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Klub Przedsiębiorcy, który od 6 lat działa w Zamku Cieszyn: - Zależy nam, aby
Transgraniczne Forum stało się inspiracją i źródłem wiedzy dla ludzi biznesu, przedstawicieli władz
samorządowych i wszystkich uczestników z Polski i Czech. To szczególnie ważne w tak trudnym czasie
gospodarczej recesji. Dlatego podczas panelowych spotkań będziemy porównywać, jak prowadzi się
działalność gospodarczą w obu krajach, pokazywać dobre praktyki biznesowe, rozmawiać o tym, w jaki
sposób samorządy mogą wspierać przedsiębiorców, a także mówić o roli ﬁrm rodzinnych w gospodarce mówią Organizatorzy.
Forum będzie miejscem specjalnym, także dzięki symbolice miejsca, w którym się odbędzie: - To kolejne,
organizowane wspólnie przedsięwzięcie pozwalające budować nową jakość w kontaktach obu miast,
przez które jeszcze do niedawna przebiegała granica. Nie bez znaczenia jest fakt, że odbędzie się ono w
symbolicznym miejscu — w pobliżu granicznego mostu, który kiedyś dzielił, a dziś łączy mieszkańców
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna - podkreślają Mieczysław Szczurek i Vít Slováček we wspólnym liście do
przedsiębiorców: - Mamy nadzieję, że I Transgraniczne Forum Gospodarcze przyczyni się także do
wzmocnienia współpracy lokalnych przedsiębiorców po obu stronach Olzy i rozwoju ich ﬁrm. Zależy nam,
aby Forum o charakterze transgranicznym stało się inspiracją i źródłem wiedzy dla ludzi biznesu,
przedstawicieli władz samorządowych i wszystkich uczestników z Polski i Republiki Czeskiej. To
szczególnie ważne w tak trudnym czasie gospodarczej recesji - dodają.
PROGRAM:
12.00
Powitania i uroczyste otwarcie Forum:
Mieczysław Szczurek, Burmistrz Miasta Cieszyna
i Vít Slováček, Starosta města Český Těšín
Anna Olszewska, Konsul Generalny RP w Ostrawie
Aleksandra Gajewska-Przydryga, Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Rola ﬁrm w procesie budowania dynamicznej gospodarki - prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu
Europejskiego, wystąpienie multimedialne
12.10
Potencjał eksportowy na pograniczu polsko-czeskim

- Magdalena Holeksová, Dyrektor Czesko-Polskiej Izby

Handlowej
12.25
Możliwości współpracy czesko-polskiej. Wspieranie stosunków handlowych - Wojciech Pobóg-Pągowski, I radca,
kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze
12.40
Atrakcyjność inwestycyjna samorządu terytorialnego dla przedsiębiorców -Tadeusz Adamski, dyrektor Wydziału
Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
13.00
Znaczenie transgranicznej współpracy firm -Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
13.30
Przygraniczna Książka Skarg i Zażaleń - przekazanie przedstawicielom władz państwowych i samorządowych listy
utrudnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w strefie przygranicznej
13.40
Lunch
14.20
Firmy rodzinne w gospodarce Polski i świata -prof. Andrzej Jacek Blikle, Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm
Rodzinnych z Warszawy
15.00
Źródła ﬁnansowania przedsiębiorstw - możliwości i perspektywy - Marek Zając, Dyrektor PKO Banku Polskiego
Oddziału 1 w Cieszynie
15.10
Prezentacje dobrych praktyk biznesowych
15.40
Przerwa kawowa
16.00
Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej - Kancelaria Radcy Prawnego
"Traktat" Tomasz Szkaradnik
17.00
Wręczenie Paszportów Przedsiębiorcy
17.20
Zakończenie Forum
17.30
Koncert - Cieszyńskie divertimento
Forum to również szansa, by promować swoje ﬁrmy i produkty za pośrednictwem roll banerów, prezentacji
multimedialnych, ﬁlmów reklamowych czy wystaw. Program, cennik opłat i formularz zgłoszeniowy znajdują się na
www.zamekcieszyn.pl.

