8. prosinec 2011 – čtvrtek
Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Česko – polská konference
u příležitosti 15. výročí vzniku
Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis
Program konference:
9.00 – 10.00 hodin
10.00 – 10.30 hodin
10.30 – 11.00 hodin
11.00 – 11.30 hodin

11.30 – 12.00 hodin

12.00 – 13.00 hodin
13.00 – 14.30 hodin

14.30 – 15.00 hodin
15.00 – 15.45 hodin

15.45 – 16.00 hodin
16.00 – 17.00 hodin
17.00 – 19.00 hodin
19.00 hodin
20.00 – 22.00 hodin

prezence účastníků, coffee break
oficiální přivítání a zahájení konference
vystoupení významných hostů
představení 15 let činnosti Euroregionu Glacensis
- Jaroslav Štefek – sekretář české části Euroregionu Glacensis
- Radosław Pietuch – sekretář polské části Euroregionu Glacensis
slavnostní podpisy nových partnerství
- Obec Libchavy – Gmina Strzelin
- Město Jánské Lázně – Gmina Polanica Zdrój
- Regional Development Agency – Občianske združenie Vidiecky parlament
oběd
I. blok přednášek na téma česko – polská spolupráce
- dr. Ryszard Gladkiewicz, Vratislavská univerzita, doc. PhDr. Ondřej Felcman,
CSc., Filosofická fakulta UHK – „Kladsko jako objekt společného česko –
polského bádání“ (výsledky a perspektivy)
- Jan Birke, starosta Města Náchod – „Návrh řešení dopravy v Náchodě jako
významného tranzitního uzlu“
- Radosław Pietuch, sekretář polské části Euroregionu Glacensis – „Euroregion
Glacensis – Quo Vadis“
- Ing. Pavel Branda, Ph.D.,Euroregion Nisa – „Aktualizace nařízení EK o ESÚS“
- Jaroslav Štefek, Radosław Pietuch, sekretáři české a polské části
„Euroregionu Glacensis - EUREGIO PL-CZ“
coffee break
II. blok přednášek na téma budoucnost kohezní politiky
- Ing. Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu – „Budoucnost kohezní
politiky po roce 2014 z pohledu Evropského parlamentu“
- Ing. Jaroslava Vránová, MMR ČR – „Operační program přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polsko v letech 2014 – 2020“
závěrečné zhodnocení konference a ukončení
přestávka
slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů soutěže o nejlepší česko-polská
partnerství za uplynulých 15 let existence Euroregionu Glacensis
slavnostní večeře
neformální setkání účastníků konference

Podrobnější informace
Mezinárodní česko-polská konference
8. prosinec 2011
Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou















konference se koná v Hotelu Studánka, více na www.hotelstudanka.cz
mapa dojezdu do Hotelu Studánka je přílohou těchto pokynů
parkování je zabezpečeno před dojezdem k hotelu, při příjezdu je po levé
straně velké odstavné parkoviště
dne 8. prosince 2011 od 9.00 hodin bude v prostorách hotelu založen pro
přijíždějící účastníky konference coffee-break
ubytování účastníků je možné dne 8. prosince 2011 od 9.00 hodin – jmenné
seznamy s rozdělením na jednotlivé pokoje bude mít k dispozici hotelová
recepce
po celou dobu trvání konference bude zabezpečeno simultánní tlumočení
v českém a polském jazyce
od 20.00 hodin bude na společenském večeru hrát k poslechu i k tanci hudba
pořadatel hradí ubytování, stravování (včetně několika nealkoholických
nápojů)
veškerou konzumací alkoholických nápojů, včetně tabákových výrobků si
účastníci hradí sami
ve večerních hodinách dne 8. prosince 2011 je v hotelu možné využít bazén,
tyto služby je zapotřebí si domluvit individuálně na recepci, druhý den dne 9.
prosince 2011 je hotelový bazén k dispozici od 7.00 hodiny ranní
hotel má k dispozici služby wellnes centra – více na www.hotelstudanka.cz,
tyto služby je zapotřebí si domluvit individuálně na recepci hotelu – nebudou
organizované ani hrazené pořadatelem akce)
ve večerních hodinách mají účastníci možnost zahrát si bowling (tyto služby je
zapotřebí si domluvit individuálně na recepci)
dne 9. prosince 2011 se podává snídaně v časech 7.00 – 10.00 hodin
dne 9. prosince 2011 je zapotřebí opustit hotelový pokoj do 10.00 hodin

Po dobu trvání konference budou v prostorách hotelu
přítomni zaměstnanci Euroregionu Glacensis,
kteří Vám zodpoví veškeré další dotazy.
Na setkání s Vámi se těší kolektiv pracovníků sdružení Euroregion Glacensis.

