KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zápis setkání partnerů projektu
„Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“.
Pracovní skupina: Mobilita pracovníků v česko-polském pohraničí.
Účastníci viz. prezenční listina
•
•
•
•
•
•

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – vedoucí partner s hosty
Krkonoše-svazek měst a obcí, partner s hosty
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, partner s hosty
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partner s hosty
Sudecka Izba Przemyslowo – Handlowa w Šwidnicy, partner s hosty
Izba gospodarcza „Šlask“, partner s hosty

Datum a čas konání:

11. – 12. května 2017

Místo konání:

Hotel Havel, Staré náměstí 61, Rychnov nad Kněžnou
www.hotelhavel.eu

Program 11.5.2017

V době od 12:00 do 13:00 hodin příjezd a ubytování
13:00 oběd
15:00 prohlídka výrobního závodu Škoda AUTO
Diskuse s managementem o zaměstnávání cizinců u Škoda AUTO
a.s. Kvasiny
18:30 večeře
Porada členů realizačního týmu

Program 12.5.2017

8:00 – 12:00 hod.
Jednání pracovní skupiny pro mobilitu pracovníků v českopolském pohraničí
1. Aktivity Krajské hospodářské komory KHK v oblasti mobility
pracovníků.
2. Problematika zaměstnávání cizinců z pohledu místních komunit.
3. Spolupráce s EURES-TriRegio. příprava společných aktivit.
12:00 zakončení jednání a oběd.

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zápis porady členů realizačního týmu dne:
Dne 11.5.2017 v době od 20 hod do 22 hod. proběhla schůzka realizačního týmu projektu.
1. Řešení přístupů některých členů realizačního týmu do systému MS2014+ pro aktivní přístup –
pro vyplňování dokladů pro 1. monitorovací zprávu za období 1.1.- 30.6.2017.. Zajistí hlavní
partner neodkladně.
2. Informace členů realizačního týmu o změnách v projektu – změny členů realizačního týmu u
KARR, SIPH IG a u KHK KHK změna statutárního orgánu. Bude řešeno v rámci 1. monitorovací
zprávy.
3. Vydání publikace, obsahující informační balíčky o daních, pojištění, podnikání a pracovním
právu – za CZ stranu odpovídá OHK a polskou KARR. Apelace na co nejzazší dokončení
publikace a vytištění do konce června 2017.
4. Výstava Vyrobeno po d Sněžkou – dotaz na tuto akci, partneři informování, že budou o akci
včas informováni.
5. Diskuze nad rozpočtem projektu – partneři projektu diskutovali nad rozpočtem projektu,
konkrétně úhradou nákladů za hosty, kteří přijedou s každým partnerem projektu na setkání
partnerů projektu. Bylo zkonstatováno, že každý partner má rozpočet jinak, konkrétně KHK KHK
si za své hosty platí na daném setkání sama (2hosté – jedoucí na setkání partnera), Krkonoše
svazek měst a obcí má v rozpočtu, že platí za všechny hosty všech partnerů sama. Řešit nutné
individuálně s hlavním partnerem projektu (případnou změnu).
6. Všichni partneři postupně představili plán aktivit na následující období. Apelace na včasné
informování partnerů o každé pořádané akci jak partnery, tak kontrolory.
7. Další společné setkání partnerů projektu se uskuteční ve Swidnici ve dnech 31.5.-1.6.2017.
Zapsala Petra Matějíčková

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Protokół ze spotkania partnerów projektu
„Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czeskopolskiego“.
Grupa robocza: Mobilność pracowników na terenie pogranicza czeskopolskiego.
Uczestnicy patrz lista obecności
•
•
•
•
•
•

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – partner wiodący + goście
Krkonoše-svazek měst a obcí, partner + goście
Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou, partner + goście
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, partner + goście
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, partner + goście
Izba gospodarcza „Śląsk“, partner + goście

Data realizacji:

11 – 12 maja 2017 r.

Miejsce realizacji:

Hotel Havel, Staré náměstí 61, Rychnov nad Kněžnou
www.hotelhavel.eu

Program 11.05.2017

12:00 – 13:00 Przyjazd i zakwaterowanie
13:00 Obiad
15:00 Zwiedzanie zakładów produkcyjnych Škoda AUTO
Dyskusja z kierownictwem o zatrudnianiu cudzoziemców w
zakładach Škoda AUTO a.s. Kvasiny
18:30 Kolacja
Narada członków zespołu projektowego

Program 12.05.2017

8:00 – 12:00
Posiedzenie grupy roboczej ds. mobilności pracowników na
terenie pogranicza czesko-polskiego
1. Działania Krajskiej Izby Gospodarczej KHK (Krajska
hospodářska komora KHK) w zakresie mobilności pracowników .
2. Problematyka zatrudniania cudzoziemców z punktu widzenia
społeczności lokalnych.

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

3. Współpraca z EURES-TriRegio. Przygotowanie wspólnych
działań.
12:00 Zakończenie posiedzenia i obiad.

Protokół z narady członków zespołu realizacyjnego
Dnia 11.05.2017 r. od godz. 20:00 do 22:00 odbyło się zebranie zespołu realizacyjnego projektu.
1. Omówienie aktywnego dostępu niektórych członków zespołu realizacyjnego do systemu
MS2014+ – dostęp w celu wypełnienia zestawienia dokumentów do 1. raportu monitorującego
za okres 01.01.– 30.06.2017 r. Partner wiodący zapewni niezwłocznie.
2. Informacje członków zespołu realizacyjnego o zmianach w projekcie – zmiany członków
zespołu realizacyjnego u KARR i SIPH, a u KHK KHK zmiana organu statutowego. Zostanie
rozwiązane w ramach 1. raportu monitorującego.
3. Wydanie publikacji zawierającej pakiety informacyjne o podatkach, ubezpieczeniu, prowadzeniu
działalności gospodarczej i prawie pracy – za stronę CZ odpowiada OHK, polską KARR. Apel o
jak najszybsze dokończenie publikacji i wydrukowanie do końca czerwca 2017 r.
4. Wystawa Wyprodukowano pod Śnieżką – pytanie odnośnie tego działania, partnerom
przekazano, że zostaną z wyprzedzeniem poinformowani o działaniu.
5. Dyskusja nad budżetem projektu – partnerzy projektu dyskutowali nad budżetem projektu,
konkretnie nad pokrywaniem kosztów pobytu gości przyjeżdzających z każdym partnerem
projektu na spotkania partnerów projektu. Stwierdzono, że każdy partner ma inaczej
zaplanowany budżet, konkretnie KHK KHK za swoich gości na spotkaniu płaci sama (2 gości
jadących na spotkanie partnera), Krkonoše svazek měst a obcí ma w budżecie, że płaci za
wszystkich gości wszystkich partnerów sam. Rozwiązać należy indywidualnie z partnerem
wiodącym projektu (ew. zmianę).
6. Wszyscy partnerzy stopniowo przedstawili plan działań na następny okres. Apel o informowanie
z wyprzedzeniem zarówno partnerów, jak i kontrolerów partnerów o każdym realizowanym
działaniu.
7. Następne wspólne spotkanie partnerów projektu odbędzie się w Swidnicy w dniach 31.05.–
01.06.2017 r.
Sporządziła Petra Matějíčková

Projekt "Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt "Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego" CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071 jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

