
 

Projekt „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“ je spolufinancován z prostředků Evropské 
unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 

 
Projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 
 

Program spotkania tematycznego w branży turystyczno-medycznej 23.02.2015 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, 

ul. Minorytów 4 

45-017 Opole 

Harmonogram spotkania 

10:00-10:15 Przywitanie, rejestracja uczestników spotkania 

10:15-11:15 Prezentacja Instytucji otoczenia biznesu wspierających turystykę w 

województwie opolskim. Możliwości współpracy na czesko-

polskim pograniczu. Co każdy turysta z Czech zobaczyć powinien? 

– Piotr Mielec (OROT) 

11:15-11:30 Prezentacja broszury stworzonej dla przedsiębiorców z branży 

turystyczno-medycznej w ramach projektu – M. Huk (OFIM) 

11:30-11:45 Przerwa kawowa 

11:45-12:30 Jak robić interesy w Czechach a jak w Polsce? Porównanie 

uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po 

obu stronach granicy.  

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – P. 

Bębenek 

 

12:30-13:00 Dyskusja 

 

Program spotkania tematycznego w branży rolno-spożywczej 23.02.2015 r. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, 

ul. Minorytów 4 

45-017 Opole 

Harmonogram spotkania 

10:00-10:15 Przywitanie, rejestracja uczestników spotkania 

10:15-10:30 Prezentacja broszury stworzonej dla przedsiębiorców z branży 

rolno-spożywczej w ramach projektu – M. Huk (OFIM) 

10:30-11:30 Jak robić interesy w Czechach a jak w Polsce? Porównanie 

uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po 

obu stronach granicy.  

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – P. 

Bębenek 

 

11:30-11:45 Przerwa kawowa 

11:45-12:30 Potencjał branży w województwie opolskim. Prezentacja 

Dziedzictwa Kulinarnego Opolszczyzny – Departament Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi UMWO 

12:30-13:00  Dyskusja 

 

 



 

Projekt „Přeshraniční kooperační síť pro rozvoj podnikání a trhu práce“ je spolufinancován z prostředků Evropské 
unie v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 

 
Projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 
 

Program spotkania tematycznego w branży drzewno-meblarskiej 26.02.2015 r. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, 

ul. Minorytów 4 

45-017 Opole 

Harmonogram spotkania 

10:00-10:15 Przywitanie, rejestracja uczestników spotkania 

10:15-11:15 Prezentacja Instytucji otoczenia biznesu wspierających branżę 

drzewno-meblarską w województwie opolskim.. Klastry jako 

szansa na współpracę na czesko-polskim pograniczu – Roland 

Kulig (OCRG) 

11:15-11:30 Prezentacja broszury stworzonej dla przedsiębiorców z branży 

rolno-spożywczej w ramach projektu – M. Huk OFIM 

11:30-11:45 Przerwa kawowa 

11:45-12:30 Jak robić interesy w Czechach a jak w Polsce? Porównanie 

uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po 

obu stronach granicy.  

 

12:30-13:00 Dyskusja 

 
Program spotkania tematycznego w branży budowlanej z OZE 26.02.2015 r. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, 

ul. Minorytów 4 

45-017 Opole 

Harmonogram spotkania 

10:00-10:15 Przywitanie, rejestracja uczestników spotkania 

10:15-10:30 Prezentacja broszury stworzonej dla przedsiębiorców z branży 

budowlanej z OZE w ramach projektu – M. Huk OFIM 

10:30-11:30 OZE w województwie opolskim – A. Ślimak (UMWO)  

Najważniejsze dyrektywy unijne dotyczące branży warunkujące jej 

rozwój – J. Walski (PREDA) 

11:30-11:45 Przerwa kawowa 

11:45-12:30 Jak robić interesy w Czechach a jak w Polsce? Porównanie 

uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej po 

obu stronach granicy.  

 

12:30-13:00 Dyskusja 

 

 


