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   PROJEKT: 

 

    SIEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZ GRANIC 

Partner Wiodący:  

Żylińska Regionalna Izba Słowackiej Izby Przemysłu i Handlu 

Partnerzy Projektu:  
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej, 

Občianske združenie POLONUS 

 

Temat 2.3: Projekty sieciowe 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 100 704,64 € 

 
Opis projektu: 

 

Głównym celem projektu był rozwój aktywności gospodarczej 

na pograniczu polsko-słowackim oraz wzmocnienie konkurencyjności 

lokalnych firm.  Utworzona w ramach projektu sieć współpracy 

stanowi platformę komunikacyjną pomiędzy podmiotami 

prowadzącymi działalność gospodarczą w regionach przygranicznych. 

Realizowane działania  ułatwiają polskim i słowackim podmiotom 

dostęp do informacji z zakresu handlu z naciskiem na usuwanie barier 

w międzykulturowym dialogu w środowisku biznesu. 

 

W ramach projektu „Sieć przedsiębiorczości bez granic” zrealizowano 

następujące działania: 

 

 a)  bezpłatne konsultacje w punktach informacyjnych po stronie 

polskiej w siedzibie Izby w Bielsku-Białej (ul. Wzgórze 19, 43-300 

Bielsko-Biała) i  po stronie słowackiej w Żylinie,   

               

 b) działania edukacyjne dla przedsiębiorców, 

 oraz informacyjne, w tym organizowanie roadshow z udziałem 

polskich przedsiębiorców w województwie Żylińskim, 

 

 c)  kojarzenie partnerów gospodarczych po obu stronach granicy 

poprzez wymianę ofert firm z Polski i Słowacji, 

 

d)  organizacja seminariów dotyczących współpracy gospodarczej 

oraz konferencji pn. „Biznes na pograniczu polsko-słowackim”. 

 

więcej na stronie: www.polsko-slowackieporozumienie.cci.pl 

 

 

Zdjęcia: 

 Regionalna Izba Handlu i Przemysłu  w Bielsku-Białej 



                                                                                

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou  

z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

Poľsko – Slovenská republika 2007-2013  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Konferencia  „Biznis na poľsko-slovenskom pohraničí“ 

 

 

  

 
 

 

 

 
 
 

Fotografie:  Regionalna Izba Handlu i Przemysłu  v  Bielsku-Białej 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

 

    

  PROJEKT: 

 

  SIEŤ PODNIKANIA BEZ HRANÍC 

Vedúci partner: Žilinská regionálna komora Slovenská 

obchodná a priemyselná komora 

 

Projektový partneri: Regionalna Izba Handlu i Przemysłu 

w Bielsku – Białej, Občianske združenie POLONUS 

 

Oblast` podpory 2.3: Vytváranie sietí 

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 100 704,64  € 

 
Popis projektu:  

 

Hlavným cieľom projektu bol rozvoj ekonomickej aktivity 

na poľsko-slovenskom pohraničí a zmocnenie 

konkurencieschopnosti miestnych firiem. Utvorená v rámci 

projektu sieť spolupráce bude základom pre komunikáciu 

medzi podnikateľmi v prihraničnom regióne. Realizovaná 

aktivity uľahčujú poľským a slovenským podnikateľom 

prístup k informáciám z oblastí obchodu, z dôrazom 

na odstraňovanie bariér v multikultúrnom dialógu 

v obchodnom prostredí.    

V rámci projektu „Sieť podnikania bez hraníc“ boli 

realizované nasledujúce aktivity:  

 a) bezplatné konzultácie v informačných bodoch na poľskej 

strane v sídle Komory v Bielsku-Białej (ul. Wzgórze 19, 

43  300 Bielsko-Biała) a po slovenskej strane v Žiline, 

 b) edukačné aktivity pre podnikateľov a informačné aktivity, 

vrátane organizácie roadshow pri účastí poľských 

podnikateľov v žilinskom kraju.   

 c) spájanie obchodných partnerov na obidvoch stranách 

hranici pomocou výmeny ponúk firiem s Poľska a Slovenska, 

d) organizácia seminárov týkajúcich sa ekonomickej 

spolupráce a konferencii „Biznis na poľsko-slovenskom 

pohraničí“. 

Viac na stránke: www.polsko-slowackieporozumienie.cci.pl 


