Rozvoj kulturní a hospodářské spolupráce
orgánů místních samospráv a podnikatelů v
příhraniční oblasti ČR - PL
Hlavní obsah stránky
Reg. číslo: CZ.3.22/3.3.05/08.00378
Celkové náklady: 8 163,92 EUR
Výše dotace: 5 758,81 EUR
Doba realizace: 9/2008 - 3/2009

Dotační titul:
Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Ślask Cieszyński Operačního programu
přeshraniční spolupráce ČR - PL 2007 - 2013

Projekt je spolufinancován zOperačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013
Česká republika – Polská republika – Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské
Slezsko – Śląsk Cieszyński
Konečný příjemce: statutární město Karviná
Partneři projektu: Okresní hospodářská komora Karviná
Město Jastrzębie Zdrój
Cíle projektu:
1. realizace soutěže oceňující podnikatele v příhraničí

2. uspořádání konference na téma „Podnikání po obou stranách hranice“
3. kulturní a společenské setkání včetně slavnostního předání cen pro oceněné subjekty
Termín zahájení realizace projektu: září 2008
Termín ukončení realizace projektu: březen 2009
Výstupy projektu:
1. seznam oceněných podnikatelů v soutěži "Podnikatel roku 2008", kteří jsou v průběhu roku
2009 (do vyhlášení vítězů příštího ročníku soutěže) oprávněni užívat čestný titul "Podnikatel
roku".
2. seznámení s možnostmi podnikání po obou stranách hranice

Soutěž: Podnikatel roku 2008 - výsledky
Statutární město Karviná a Okresní hospodářská komora Karviná se spolupodílejí na realizaci
projektu "Rozvoj kulturní a hospodářské spolupráce orgánů místních samospráv a
podnikatelů v příhraniční oblasti ČR-PL". Projekt je spolufinancován z Operačního
programu přeshraniční spolupráce 2007-2013 ČR-PL - Fond mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko - Ślask Cieszyński.
V rámci uvedeného projektu se dne 10.12.2009 uskutečnila konference "Podnikání po obou
stranách hranic", které se zúčastnili zástupci obou partnerských měst a významní
podnikatelé z příhraničí. Na konferenci vystoupil náměstek statutárního města Karviná Ing.
Zbyněk Gajdacz s prezentacemi představujícími Karvinou jako město neomezených
příležitostí a na závěr konference pohovořil také o využívání fondů a dotací k rozvoji a
modernizaci města. V průběhu programu vystoupil za RPIC - ViP s.r.o. Mgr. Zdeněk Karásek
s prezentací "Kompetence pro konkurenceschopnost", v níž velmi zajímavě poukázal na
dovednosti a schopnosti, které by měl schopný manažer v dnešním dynamickém světě
obchodu mít, a na co by neměli podnikatelé zapomínat, když chtějí mít úspěšnou a
prosperující firmu bez ohledu na to, zda podnikají na území České či Polské republiky.
Specifiky jednotlivých zemí v oblasti podnikání se za polskou stranu zabýval reprezentant
města Jastrzębie Zdrój p. Krzysztof Kucia a na straně české předseda představenstva Okresní
hospodářské komory Karviná Mgr. Jaroslav Dadok.
Dále v rámci projektu "Rozvoj kulturní a hospodářské spolupráce orgánů místních samospráv
a podnikatelů v příhraniční oblasti ČR - PL" statutární město Karviná a Okresní hospodářská
komora Karviná pořádali kulturně společenskou akci, jejímž vyvrcholením bylo vyhlášení
výsledků soutěže pro podnikatele působící v příhraničí "Podnikatel roku 2008", která je
zaměřena na podporu úspěšných a prosperujících podnikatelských subjektů působících na
obou stranách hranic a vyvíjejících svou činnost na území města Karviné a Jastrzębie Zdrój.
Hodnocení jednotlivých přihlášených podnikatelských subjeků provedla odborná komise
složená ze členů představenstva a dozorčí rady Okresní hospodářské komory Karviná,
zástupců statutárního města Karviná a zástupců města Jastrębie Zdrój. Základními kritérii
soutěže byly především kvalita produktů, výrobků a služeb, úroveň prezentace, zapojení se do
dění ve městech, stabilita podnikatelského subjektu, objem produkce a tvorba nových
pracovních míst. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení znalosti kultur a podnikatelského

prostředí na obou stranách hranice daného regionu.
Soutěž letos poprvé proběhla ve čtyřech kategoriích, a to "Společnost roku do 50
zaměstnanců", "Společnost roku nad 50 zaměstnanců", "Živnostník roku" a kategorie pro
začínající podnikatele "Skokan roku". Vítězové jednotlivých kategorií jsou uvedeni podle
abecedy bez udání pořadí.

Kategorie "Společnost roku do 50 zaměstnanců"
CK Dakol, s.r.o.
KATIM, s.r.o.
LIFT COMPONENTS s.r.o.

Kategorie "Společnost roku nad 50 zaměstnanců"
Karvinská hornická nemocnice a.s.
RPIC - ViP s.r.o.
Střední odborné učiliště DAKOL s.r.o.

Kategorie "Živnostník roku"
Jiří Barteček
Marie Kampfová
Roman Čech

Kategorie "Skokan roku"
Fénix - centrum tvarování postavy s.r.o.

Statutární město Karviná a vedení Okresní hospodářské komory Karviná se navíc rozhodlo
udělit Zvláštní ocenění "Cenu primátora statutárního města Karviná a předsedy OHK
Karviná" za úspěchy v podnikání a propagaci města Karviná kadeřníkovi Jaroslavu
Kožušníkovi.

Ocenění podnikatelé roku ve městě Jastrębie Zdrój
Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp.z o.o.
Jagodex Spółka z o.o.
Elplast + Sp. z o.o.

