
22. října 2021 v centru vědy a umění Stara Kopalnia ve Valbřichu se konala polsko-česká burza 

partnerství.  

Akce byla zaměřena především na pohraniční obce a kraje z Polska a Česka, ale i instituce a organizace 

zaměřené na Polsko-Českou spolupráci.  

Zájem o účast na akciovém trhu výrazně překonal očekávání, což svědčí o nutnosti pořádání takových 

setkání. Plánovaných akcí se zúčastnilo přes 140 lidí, z toho 49 účastníků z České republiky a 91 z Polska.  

Akce se skládala ze dvou částí. Konferenční část zahájil místopředseda Marcin Krzyżanowski, hlas poté 

převzali hosté z České republiky Bc. Pavel Bulíček, 1. zástupce Hejtmana Hradeckého kraje 

a Mgr. Arnošt Štěpánek, zástupce Hejtmana Hradeckého kraje. Důležitým prvkem konferenční části 

se stalo představení základů programu přeshraniční polsko-české spolupráce na roky 2021-2027, 

kterou představil vedoucí společného sekretariátu v Olomouci Maciej Molak. Principy práce 

ve skupinách projednal ředitel odboru hospodářství úřadu maršálka Artur Kowalik, který také 

poděkoval všem jednotlivcům a institucím, které se na přípravě akce podíleli.  

Hlavním cílem seminární části burzy bylo umožnit jejím účastníkům navázat partnerství a hledat 

inspiraci pro přípravu společných přeshraničních projektů. K vytvoření inovativních partnerství přispěla 

rozmanitost zastoupených subjektů, mezi nimiž byly jednotky místní samosprávy, instituce působící 

v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu a rekreace. Nechyběli ani zástupci subjektů působících 

v oblasti regionálního rozvoje, podpory podnikání a trhu práce, přírodního prostředí, bezpečnosti 

a školství.  

Účastníci pracovali v polsko-českých tematických skupinách v následujících oblastech: 

1. Cestovní ruch  

2. Záchranné systémy 

3. Prostředí 

4. Podnikání 

5. Spolupráce institucí a obyvatel 

 

V rámci workshopových skupin účastníci představili své nápady na spolupráci a navázali kontakty 

s partnery s podobnými tematickými zájmy.  

 

Výsledkem workshopu bylo vytvoření mnoha zajímavých a inovativních iniciativ. Nápady na projekty, 

které vznikly během burzy, mohou být v budoucnu konzultovány s společným sekretariátem programu 

a regionálním kontaktním bodem ve Valbřichu, který se nachází v centru vědy a umění Stara Kopalnia. 

 


