
 NISAINVEST

Informace Mapa

Pořadatel

Spoluorganizátor

Místo konání konference:
Dům kultury Liberec, Soukenné nám. 613, Liberec

Přihláška na konferenci:
Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu zašlete 
přihlášku na konferenci nejpozději do 11. října 2005 na 
sekretariát konference. Přihlášení po uvedeném termínu 
možné po telefonické domluvě.

Společenský večer:
Společenský večer se za účasti předních představitelů 
Libereckého kraje uskuteční dne 20. října 2005 
od 19.00 hod. v Domě kultury Liberec

Informace k obsahové stránce konference:
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.
Dipl. – Betriebswirt (BA) Renata Rydvalová
Třída 1. máje 858/26
460 01 Liberec 3
tel.: +420 485 340 997
e-mail: r.rydvalova@arr-nisa.cz

Sekretariát konference:
Agentura JP PRODUCTION
Věra Lesáková
Sportovní 310
466 04 Jablonec nad Nisou
tel., fax: +420 483 704 857
e-mail: cokoli@jpproduction.cz

V průběhu konference nabízíme možnost prezentace 
institucí a firem. V případě zájmu kontaktujte:

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje
Mgr. Edita Dostálová
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
tel: +420 485 226 570
e-mail: edita.dostalova@kraj-lbc.cz

Ubytování organizátor nezajišťuje.
Nabídka ubytovacích možností v Libereci: www.infolbc.cz

Pod záštitou

Ing. Karla Dolejšího, 
statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje
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Dům kultury Liberec

Pod záštitou: 
Ing. Karla Dolejšího,
statutárního náměstka 
hejtmana Libereckého 
kraje
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Pro přihlášení dalšího účastníka, použijte kopii této přihlášky.

„NISAINVEST 2005 – Přímá cesta k realizaci investic“
Dům kultury Liberec

20. října 2005
8.00–17.00 hod.

Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu zašlete přihlášku na 
konferenci nejpozději do 11. října 2005 na adresu:
Agentura JP PRODUCTION, Věra Lesáková
Sportovní 310, 466 04 Jablonec nad Nisou
Tel., fax: +420 483 704 857 nebo e-mail: cokoli@jpproduction.cz
Přihlášení po uvedeném termínu možné po telefonické domluvě.

Název společnosti / organizace / instituce:

.................................................................................................................

Jméno účastníka: ....................................................................................

Adresa sídla, PSČ: ..................................................................................

IČ: ............................................................................................................

Telefon: ..............................................  FAX:............................................

E-mail: .....................................................................................................

Návratka – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Zúčastním se společenského večera 20. října 2005:

razítko a podpis
....................................................

– po zaslání přihlášky Vám bude zpětně potvrzeno její přijetí
– registrační poplatek 100 Kč na místě
– pro registrované vstup na společenský večer zdarma

Zúčastním se modulu:
1 – Příležitosti k investování v Libereckém kraji
2 – Možné fi nanční zdroje pro realizaci podnikatelských záměrů
3 – Lidské zdroje
4 – Rozvojové partnerství a PPP (Public Partner Privatships)
5 – Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

a zajímají mě následující workshopy:
Nástrahy, problémy, řešení vzniku úspěšných průmyslových zón
Bankovní produkty – zdroj fi nancování projektů
MSP & Lidské zdroje (aktivní politika zaměstnanosti, ESF - příprava 
projektů, evropský trh práce bez hranic)

ANO NE

NISAINVEST 2005 – PROGRAM

MODUL 3  Lidské zdroje

13.00–13.20 Vývoj a prognóza trhu práce v Libereckém kraji
• Mgr. Ladislav Dvořák, Úřad práce v Liberci

13.20–13.40 Přizpůsobení škol poptávce podniků. Jakým způsobem
  mohou podnikatelé ovlivnit vznik nových oborů? 
  Jaké nové obory vznikají?

• RNDr. Robert Gamba, Krajský úřad Libereckého kraje
13.40–14.00 Rekvalifi kace zaměstnanců na základě poptávky trhu

• Ing. Markéta Zelinková, Integrovaná škola, Vysoké n. Jizerou
• Zástupce Škoda auto a. s.

14.00–14.20 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – vize a realita
• Ing. Alfons Rokoš, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

14.20–14.35 Diskuse

14.35–14.50 Přestávka na odpolední kávu

MODUL 4  Rozvojové partnerství a PPP (Public Private Partnership)

14.50–15.10 Projekt Partnerství pro Liberecký kraj
• Ing. Josef Helebrant, Krajský úřad Libereckého kraje
• Bc. Jaroslav Křepel, Krajský úřad Libereckého kraje

15.10–15.30 Naše zkušenosti z metod „PPP“ při fi nancování projektů
• Ing. Petr Myška, SYNER, s. r. o.

15.30–15.50 Výzkum a vývoj společnosti ELMARCO a Technické
  univerzity v Liberci k podpoře podnikání a rozvoji
  ekonomiky v Libereckém kraji

• Ing. Petr Kužel, ELMARCO s. r. o.
• Zástupce Technické univerzity Liberec

15.50–16.10 Diskuse

MODUL 5  Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

16.10–16.30 Podporuje kraj hospodářsky slabé oblasti? 
  Teorie x praxe na vybraných příkladech

• Mgr. Michael Otta, Krajský úřad Libereckého kraje
16.30–16.50 Představení pracovní verze Programu rozvoje Hospodářsky
  slabých oblastí Libereckého kraje a projednání Programu
  rozvoje hospodářsky slabé oblasti Podralsko

• Ing. Jaroslav Koreň, ARR-Agentura regionálního rozvoje spol. s r. o.
16.50–17.05 Diskuse

19.00   Společenský večer

Doprovodné workshopy, které proběhnou po ukončení příslušného modulu:
1. Nástrahy, problémy, řešení vzniku úspěšných průmyslových zón
2. Bankovní produkty – zdroj fi nancování projektů
3. MSP & Lidské zdroje (aktivní politika zaměstnanosti, ESF – příprava

projektů, evropský trh práce bez hranic)

08.00–08.30 Prezence

08.30–08.45 Zahájení – úvodní slovo
• Ing. Karel Dolejší, statutární náměstek hejtmana Libereckého

  kraje, pověřený vedením resortu ekonomického
• RNDr. Vít Příkaský, člen rady Libereckého kraje, pověřený

  vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje
MODUL 1  Příležitosti k investování v Libereckém kraji

08.45–09.05 Není všechno Greenfi eld co se zelená
• Petr Oplištil, Investorsko Inženýrská, a. s.

09.05–09.25 Lokality typu brownfi elds jako investiční příležitost
• Ing. Petra Rydvalová, Technická univerzita Liberec
• Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., Technická univerzita Liberec
• doc. Ing. Ivan Jáč, CSc., Technická univerzita Liberec

09.25–09.40 Brownfi elds x Greenfi elds očima investorů
• DTZ Consulting&Research

09.40–10.00 Jak uspokojit poptávky investorů
• Ing. Jan Jirotka, CzechInvest

10.00–10.15 Diskuse

10.15–10.30 Přestávka na dopolední kávu

MODUL 2  Možné fi nanční zdroje pro realizaci podnikatelských záměrů

10.30–10.50 Programy podpory podnikání MPO
• Ing. Ladislav Sokolt, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10.50–11.10 Podpora podnikání v Grantovém fondu Libereckého kraje 
  a Grantovém schématu SROP

• Bc. Hana Čepičková, Krajský úřad Libereckého kraje
• Ing. Eva Holingerová, Krajský úřad Libereckého kraje
• Ing. Alena Klímová, Krajský úřad Libereckého kraje

11.10–11.30  Produkty ČMZRB k podpoře podnikání a nástrahy a úskalí 
  při přípravě a realizaci těchto projektů

• Ing. Zdeněk Mareš, ČMZRB
• Zástupce z řad podnikatelů

11.30–11.50  Možnosti zapojení fi rem do projektů Rámcových 
  programů EU – současnost a perspektivy

• Ing. Monika Kůrková, Regionální kontaktní organizace Liberec
11.50–12.10  Diskuse

12.10–13.00 Přestávka na oběd


