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Věc: Konference "Sousedi sousedům" v Bielsku-Biala
Dne 23.4.2010 jsem se zúčastnil konference „Sousedi sousedům – šance pro dobrý byznys,“
pořádaný regionální hospodářskou a průmyslovou komorou v Bielsku-Biala (RIHiP) a
okresní hospodářskou komorou v Přerově (OHK) jako součást projektu Aktivní hospodářský
prostor – česko-polské příhraničí v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce ČRPR. Z celkového rozpočtu projektu (cca 250 tis. €), který byl zahájen v roce 2008, je 95%
financováno z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj).
Oba partneři projektu zřídili informační centra pro podnikatele, kteří mají zájem na navázání a
rozvoji hospodářských styků s firmami z regionu druhého partnera. Aktivity informačního
centra přerovské OHK zahrnují 10 odborných seminářů na podporu česko-polského
obchodu, byly otevřeny tři kurzy polského jazyka pro zájemce (dva kurzy obchodní polštiny a
jeden kurz pro začátečníky) a centrum poskytuje odborné poradenství související s
problematikou polského trhu (marketingové analýzy; zakládání obchodních společností;
investiční příležitosti v Polsku; daňové registrace a daňová problematika; vysílání
zaměstnanců do Polska; investiční pobídky v Polsku; možnosti čerpání finančních prostředků
z evropských fondů; posouzení legislativních požadavků).
Stránky projektu je možno nalézt na adrese www.polsko-czeskieporozumienie.cci.pl
Konference se setkala s velkým ohlasem zejména polských, ale i českých firem. Celkový
počet účastníků přesahoval stovku. Obdobnou konferenci uspořádá na podzim OHK Přerov,
čímž bude uzavřena formální část celého projektu.
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Účastníky přivítal v Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym BIT, vlastněným
Agenturou pro podporu podnikání v Podbeskydském regionu, předseda RIHiP pan Janusz
Targosz, který sám vlastní firmu Jantar sp. z o.o., která působí na trhu pokladních a
kontrolních systémů, vznikla v r. 1990 a zaměstnává dnes přes 70 pracovníků. Spolupracuje i
s významnými obchodními řetězci v České republice a v Brně má filiálku na servis a
poradenství.
Obecnými podmínkami spolupráce českých a polských firem ze společného pohraničí se
zabývali Jiří Dufek z YAPP Advisory, rada polského velvyslanectví v Praze Wojciech PobógPagowski a rada ZÚ ve Varšavě Karel Kysilka. V souhrnu uvedli shodné i rozdílné rysy
vývoje ekonomik obou zemí, upozornili na obtíže, s nimiž se podnikatelé mohou setkat a
společně konstatovali, že pokles vzájemné obchodní výměny v roce 2009 má časově omezený
charakter a postavení Polska či Česka na trhu partnera se nemění, naopak spolupráce se bude
prohlubovat v dalších oblastech, jako je trh služeb, společné působení na třetích trzích,
privatizační procesy a na trh veřejných zakázek.
Z dalších zajímavých vystoupení uvádíme představení Euroregionu Beskydy, které uvedl
ředitel polské části Euroregionu Marcin Filip. Zdůraznil základní priority rozvoje regionu
v oblastech hospodářství, turistiky, ochrany krajiny a životního prostředí a zaměřil se na
jednotlivé projekty a jejich financování. Investiční příležitosti a význam města Bielsko Biala
pro hospodářskou činnost a zároveň jako východisko do Polska představila Aleksandra
Podsiadlik, vedoucí oddělení strategie a hospodářského rozvoje městského úřadu. Město je
nejenom střediskem automobilového průmyslu, jeho subdodavatelů, ale i druhé
nejvýznamnější ohnisko textilního a oděvního průmyslu v Polsku. Je zde nejnižší míra
nezaměstnanosti z celého slezského regionu a relativně nejvyšší počet hospodářských
subjektů. O spolupráci s havířovskou Vysokou školou sociálně správní v oblasti rozvoje
lidských zdrojů hovořila studentka Vysoké školy pro administrativu z Bielska Barbara
Górka. Dvacet studentů školy ukončí svá studia diplomovou prácí na téma polsko-českých
vztahů. Další přednášející jménem svých firem představili své aktivity po obou stranách
hranice.
Přestávky využili účastníci k rozhovorům se zástupci přerovské OHK a jejími členskými
firmami.
Přínosem bylo i to, že ve stejný den se otevírala na novém bielském výstavišti 37.
mezinárodní výstava TARGI BUDOWNICTWA za účasti náměstka ministra infrastruktury
Olgierd Dziekońského (O.D.), poslankyně Evropského parlamentu Malgorzata Handzlik
(výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele), zástupců vojvodství, okresu a města. Zúčastnil
jsem se slavnostního otevření výstavy, což bylo přijato s povděkem organizátorem i vedením
města. Jeden ze stánků využila pro své členské firmy i Hospodářská komora
Moravskoslezského kraje.

TIC, strana 2

Při rozhovoru s nám ministra O.D. jsme hovořili o tématu energetických úspor a
obnovitelných zdrojích energie a pan náměstek navrhl, abychom společně uspořádali
konferenci o hospodaření a úsporách energie v rámci center česko-polského slezského
regionu (teplárenství, bioplyn, zásobování energiemi atd.).

Závěr:
Obecně konference měla vysokou úroveň a rozhodně splnila svůj účel. Organizační
zabezpečení ze strany pořadatele bylo bezchybné, byl dostatek propagačních a informačních
materiálů z jedné i druhé strany. Doporučuji i nadále s RIHiP v Bielsku-Biala úzce
spolupracovat.
Vypracoval/a: Ing. Karel Kysilka
Schválil/a: Ing. Jan Sechter
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