
5. BAVORSKO-ČESKÝ
DEN PRO FIRMY
Stadthallen Deggendorf

18.10.2022 | 15.00 hodin

Pozvánka

Najdete nás na 

Doplňující informace

Internetové stránky

Přihlášení

adrese:

Informovat se můžete zde:

Stadthallen Deggendorf
Edlmairstraße 2
D-94469 Deggendorf

www.deggendorfer-stadthallen.de

j.pongratz@euregio-bayern.de
+49 170 8118194

www.beratungsbueros.eu
www.europaregion.org
www. tschechien.ahk.de
www.rhkpk.cz
www.jhk.cz
www.khkkk.cz

Doufáme, že jsme Vás zaujali a těšíme se na Vaši 
přihlášku. V případě přihlášení jako vystavovatel prosíme 
o včasný kontakt, abychom Vás mohli náležitě zohled-
nit. Vstup na celou akci, včetně využití předdefi nované 
výstavní plochy na veletrhu (stůl pro prezentaci materiálů 
a plocha pro roll-up apod.), je zdarma. Pokud budete 
chtít využít vlastní veletržní stánek, prosíme o sdělení.

Všechny přednášky budou simultánně dvojjazyčně (česky 
a německy) tlumočeny. V rámci zajištění přeshraničního 
networkingu bude tlumočník k dispozici zdarma během 
celého veletrhu i po skončení přednášek.

Během akce budou zhotoveny fotografi e a zvukové na-
hrávky. Účastí na akci potvrzuje vystavovatel i host sou-
hlas k využití a zveřejnění těchto fotografi í a nahrávek za 
účelem podání zpráv o akci, popř. informování o nabídce 
služeb pořadatele. To zahrnuje i zveřejnění na interne-
tových stránkách a sociálních sítích.

Účast na akci je možná pouze v souladu s aktuálně 
platnými koronavirovými opatřeními. 

Pokud by byl maximální počet účastníků v době konání 
z důvodu koronavirových opatření omezen, je rozhodu-
jící pořadí přihlášení. Přihlášky jako vystavovatel zasílejte

nejpozději do 04.10.2022,
jako host do 1 4.10.2022.

Přihlášení a bližší informace: 
Ing. Jaroslava Pongratz, manažerka kontaktních 
sítí Bavorsko – Čechy

Na akci je nutné se přihlásit.

Mediální partneři

VSTUP ZDARMA

 

KrajsKá hospodářsKá Komora 
v plzeňsKém Kraji

Gefördert
durch:



Téma

Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska, 
předseda Evropského regionu Dunaj-Vltava Dolní Bavorsko
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, předseda 
Asociace krajů České republiky
Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje
Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Záštita

Pořadatel a partneři

Pořadatel

Partneři

Přeshraniční investování – využití moderních fi nančních 
nástrojů – úspěšné vedení společnosti do budoucnosti

Bavorsko-český den pro fi rmy je etablovanou platformou 
pro přeshraniční a mezioborová propojení a nové kooperace, 
z níž vzešlo již mnoho úspěšných obchodních vztahů.

Kromě další podpory obchodní spolupráce budou na 
5. Bavorsko-českém dni pro fi rmy představeny a objasněny 
především fi nanční nástroje pro podnikové investice a indivi-
duální strategie fi nancování. Ty jsou na obou stranách hranice 
v některých případech odlišné.

Referenti vám poskytnou ucelený přehled a vysvětlí, čemu je 
třeba věnovat zvláštní pozornost.

Účast na akci je bezplatná. Máte zde opět příležitost poznat 
potenciální obchodní partnery, dodavatele i zákazníky z obou 
zemí.

Prezentujte se na veletrhu společně s dalšími fi rmami, vy-
sokými školami, klastry a organizacemi, nebo se zúčastněte 
jako host a využijte možnost osobního kontaktu.

Přeshraniční kooperace představuje velký potenciál – 
využijte ho!

Srdečně Vás zveme k účasti na 5. Bavorsko-českém dni pro 
fi rmy a velice rádi Vás na akci přivítáme! 

EVROPSKÝ REGION DUNAJ-VLTAVA DOLNÍ BAVORSKO

Program

15.00 | Přivítání a zahájení

Dr. Olaf Heinrich
Prezident krajského sněmu Dolní Bavorsko

Moderované přivítání: 
okres a město Deggendorf

Bernd Sibler
Zemský rada okresu Deggendorf

Dr. Christian Moser
Starosta města Deggendorf

15.20 | Tematické přednášky

Investiční granty a úvěry pro investice do 
kapitálových statků
Manuela Königbauer | Vláda Dolní Bavorsko
Pavel Křivonožka | Národní rozvojová banka

Financovaní a leasing investic
Dr. Mikko Klein | Sparkasse Freyung-Grafenau
Ing. Mikuláš Přibyl | Deutsche Leasing ČR

Jak může fi rma profi tovat z různých strategií 
centrálních bank v ČR a v Německu?
Stefan Karg, UniCredit Bank AG
Ing. Michal Davídek, Ing. Radmil Novák | Davídek 
Consulting s.r.o.

16.30 Uhr | Bavorsko-česká 
burza fi rem 

Prezentace bavorských a českých fi rem, 
vysokých škol a dalších organizací 
všech odvětví a přeshraniční networking

SPOLEČNÝ HOSPODÁŘSKÝ REGION
ČESKO-BAVORSKO


