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Digitalizace v podnikání 
– výzvy a potenciál

Sklářská Poruba, 25.11.2020

POLSKO-NĚMECKO-ČESKÉ
PODNIKATELSKÉ
KOOPERAČNÍ FÓRUM

Partneři z Polska:
Vratislavské vysoké učení technické
Vratislavské centrum
pro transfer technologií
www.wctt.pl

Evropa Polsko-německé fórum
Ekonomická sekce ve Vratislavi
www.europa-forum.org/pl

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

Evropské seskupení pro
územní spolupráci NOVUM s r.o.
www.euwt-novum.eu

Partneři z České republiky:
Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje
www.komora-khk.cz

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

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                    
www.karr.pl                                                biuro@karr.pl 

Kontakt CZ:
Ing. Oskar Mužíček              Mob: +420 721 114 344
OHK v Jablonci nad Nisou           Tel: +420 483 346 006
Jiráskova 9                               466 01 Jablonec nad Nisou
info@ohkjablonec.cz                       www.ohkjablonec.cz

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

Spolupořadatelé:
Saská agentura pro
podporu ekonomiky
www.standort-sachsen.de

Okresní hospodářská komora
v Jablonci nad Nisou
www.ohkjablonec.cz

Čestná záštita:

Partneři z Německa:
Průmyslová a obchodní komora Drážďany
Kontaktní centrum sasko-polské
hospodářské spolupráce
www.dresden.ihk.de

TGZ Technologie- 
und Gründerzentrum Bautzen
www.tgz-bautzen.de

Hochschule Zittau/Görlitz
www.hszg.de

Fraunhofer Kunststoffzentrum 
Oberlausitz 
www.iwu.fraunhofer.de



Cíl:
Fórum je určeno drobným, malým a středním
podnikatelům k prezentaci nabídky, výměně
zkušeností a navázání přímých obchodních
a podnikatelských kontaktů s podniky z Polska,
Německa a České republiky.

Účastníci:
Drobné, malé a střední podniky mj. z odvětví:
■  plastické hmoty
■  kovy 
■  strojírenství a konstrukce zařízení
■  lehké konstrukce
■  automobilový průmysl
■  automatizace 
■  elektronika, elektrotechnika, mikroelektronika
■  logistika, doprava 
■  obnovitelné zdroje energie
■  informační technologie
■  elektromobilita
■  výzkumné a vývojové jednotky
■  stavebnictví
■  síťové organizace, převodní zařízení, 
■  jednotky na podporu podnikání.
   
Je zajištěno simultánní tlumočení v polském,
českém a německém jazyce.

Moderátor Fóra:
Katarzyna Rzeźniczek

Účastnický poplatek:
účast je zdarma (max. 2 osoby za podnik)

Přihláška k účasti
Od 1.09.2020 do 25.10.2020 prostřednictvím:

Pořadatel si vyhrazuje právo verifikovat přihlášky.
Pravidla Fóra najdete na www.karr.pl

Potvrzení účasti:
Všechny přihlášené firmy obdrží do 5 pracovních dnů
ode dne přihlášení e-mail s potvrzením.

Kooperační Burza B2B
Individuální výběr partnerů k jednáním prostřednictvím 
internetového systému propojování firem B2B.
■  Po přihlášení jako FIRMA obdržíte přihlašovací jméno 
a heslo pro přístup do systému propojování firem B2B.
■  2.11.2020 se objeví záložka VAŠE SCHŮZKY. Najdete 
tam seznam Firem včetně jejich popisů.
■  Do 20.11.2020 je čas na výběr partnerů k jednáním.
■  ABěhem registrace obdrží účastníci Fóra individuální 
harmonogramy schůzek (čas, číslo stolu, která Firma) na 
kooperační burzu. Harmonogram budete moci stáhnout 
také ze svého účtu.

Pokud v uvedeném termínu tyto informace neobdržíte, 
kontaktujte nás obratem telefonicky nebo emailem.
■  Schůzky trvají maximálně 15 minut.
■  Tlumočníci jsou vám k dispozici.
■  Upozorňujeme, že jiné Firmy jsou oprávněny si Vás 
vybrat na schůzku, aby si s Vámi promluvily, a Vy jste 
povinni se schůzky zúčastnit.

Místo konání akce:
Platinum Mountain Hotel & Spa
ul. Kilińskiego 15B
58-580 Szklarska Poręba

 

8:00–9:00 

9:00–9:30 

9:30–9:45

 

9:45–10:30

10:30–10:55

10:55–11:20

11:20–11:45

11:45 –13:00 

13:00–17:00

9:30–17:00 

Prezence účastníků

Uvítání účastníků

Atlas kompetencí – Digitalizace pro 
společný hospodářský prostor
Zygmunt Potocki, vedoucí projektu 
DigiNetPolSax 

Diskusní panel „Současná ekonomická
situace na pomezí tří států”
zúčastní se mj.:
Cezary Przybylski, Maršálek
Dolnoslezského vojvodství
Martin Dulig, Ministr hospodářství,
práce a dopravy Saska
Marcin Serwiński, ředitel Vývojového
střediska DRÄXLMAIER v Jelení Hoře

Aplikace moderních ICT technologií 
v logistice poslední míle: výhledy 
různých zájmových skupin
dr hab. inż., prof. Ekonomické univerzity 
ve Vratislavi Maja Zofia Kiba-Janiak

Předcházení únikům dat: jak spravovat 
kybernetickou bezpečnost ve svém 
podniku?
Paweł Wałuszko, Business 
Development Manager – Cybersecurity 
Expert, TestArmy CyberForces Sp. z o.o.

Efektivní za 6 týdnů díky retrofit –
snižujte výrobní náklady dovybavením
zařízení monitorovacími systémy
Christian Groß, ředitel in.hub GmbH

Lunch 

Kooperační burza B2B

Informační stánky 
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INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE
 

www.forumsystem.eu

Výhradní zodpovědnost za obsah této publikace nesou její autoři.
Uvedené informace nemusí vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské unie.


