
WIZYTA STUDYJNA W FIRMACH CZESKICH 

    W dniach 12.09 – 13.09.2017 r. odbyła się wizyta studyjna firm polskich w firmach czeskich, zorganizowana 

przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy, w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego 

pogranicza czesko-polskiego”. Celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego pogranicza czesko-polskiego. Przewidziane jest utworzenie sieci współpracy w 

oparciu o 5 transgranicznych grup roboczych: rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej, produktów 

regionalnych, prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju regionalnego i turystyki oraz mobilności 

pracowniczej. Taka innowacyjna struktura pozwoli rozwijać transgraniczne kontakty  

i rozwiązywać problemy na pograniczu. 

    Ta wizyta realizowana była właśnie w ramach prac grupy ds. rozwoju gospodarczego i energii odnawialnej. 

Program rozpoczął się od spotkania w firmie WIKOV w Hronowie, firmy z wieloletnią tradycją w produkcji 

maszyn rolniczych, samochodów a obecnie przekładni do elektrowni wiatrowych. Uczestnicy obejrzeli 

prezentację na temat działalności firmy, a następnie zobaczyli jak w rzeczywistości przebiega produkcja na 

halach montażowych. Następne wizyty odbyły się w dwóch firmach zajmujących się budową domów 

pasywnych. Jeden z takich domów uczestnicy mogli zobaczyć w trakcie realizacji, bezpośrednio na placu 

budowy.  

    W drugim dniu wizyty uczestnicy odwiedzili firmę STEP Trutnov produkującą piece grzewcze, w których 

paliwem jest słoma w belach oraz firmę produkującą biogaz.  

    Wizyta studyjna była z jednej strony okazją do wymiany doświadczeń  i poszerzenia swojej wiedzy  

z zakresu stosowanych technologii w dziedzinie energii odnawialnych, jak również nawiązania ciekawych 

relacji biznesowych. Uczestnikami wizyty studyjnej byli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele 

Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej oraz przedstawiciel szkoły zawodowej kształcącej w zakresie 

energetyki.   

Projekt „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”, numer projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071,  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska  – 

Polska.  

Partnerami projektu są: Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy; Karkonoska Agencja Rozwoju 

Regionalnego SA w Jeleniej Górze, która pełni jednocześnie funkcję lidera projektu; Powiatowa Izba 

Gospodarcza w Jabloncu nad Nisou, Izba Gospodarcza Województwa Královehradeckiego w Hradec Kralove, 

Związek Miast i Gmin Karkonosze. Projekt jest realizowany od 01.01.2017r. do 31.12.2018r., jego wartość wynosi 

560 769,50 €, a wartość dofinansowania Unii Europejskiej to 476 654,07 €. 

 

 


