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Projekt pt. „Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych”  

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa RCz  

„Przekraczamy Granice” /  

Projekt s názvem „Poznej naši Silesianku!” – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst je 

spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR  

„Překračujeme hranice” 

 

 

 

 

PROGRAM 
 

Warsztat o nazwie „POZNAJ NASZĄ SILESIANKĘ” przeznaczony dla pracowników centrów 
informacji turystycznej, centrów informacji, destynacji i innych regionalnych organizacji 

zajmujących się turystyką w Czechach i Polsce 
Workshop s názvem „POZNEJ NAŠI SILESIANKU!” určený pracovníkům turistických 

informačních center, informačních center, destinačních managementů a dalších regionálních 
organizací z oblasti cestovního ruchu v ČR a Polsku 

 
Działanie 3b „Budujemy transgraniczną sieć współpracy „Silesianka.net“ 

Aktivita č. 3b „Budujeme přeshraniční síť spolupráce „Silesinka.net” 
 

w ramach realizacji projektu o numerze rejestracyjnym CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120 
 v rámci realizace projektu s registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003120 

 
pt. Poznaj naszą Silesiankę! - promocja transgranicznego szlaku wież i platform widokowych 

a názvem „Poznej naši Silesianku! – propagace přeshraniční stezky rozhleden a vyhlídkových míst 

 

 
Termin warsztatów: 
Termín workshopu: 

14.03.2023 r. (wtorek) 
14.3.2023 (úterý) 

Miejsce warsztatów: 
 
 
Místo konání workshopu: 

sala konferencyjna w pałacu miasta Kravaře  
ul. Alejní 377/24, 747 21 Kravaře 
konfereční sál v zámku města Kravaře 
ulice Alejní 377/24, 747 21 Kravaře 

Prowadzący: 
Provázející: 

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 
Euroregion Silesia-CZ 

 

Główne punkty programu / Hlavní body programu: 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników, coffebreak / Registrace účastníků, coffebreak 

10:00 – 10:15 Przywitanie uczestników, słowo wstępu / Přivítání účastníků, úvodní slovo 

10:15 – 10:30 
Historia pałacu w Kravařích – przedstawiciel Miasta Kravaře /  
Historie zámku v Kravařích – představitel Města Kravaře 

10:30 – 11:00 
Podsumowanie działań zrealizowanych na szlaku „Silesianka” /  
Zhodnocení aktivit realizovaných na stezce „Silesianka” 
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11:00 – 11:30 
Wprowadzenie do planowanych działań w ramach projektu „Poznaj naszą Silesianke!” /  
Představení plánovaných aktivit v rámci realizace projektu „Poznej naši Silesianku!” 

11:30 – 11:50 Przerwa kawowa / Přestávka na občerstvení 

11:50 – 13:00 
DLACZEGO I JAK z nami współpracować / PROČ A JAK s námi spolupracovat 
– David Karčmář 

13:00 – 13:30 

  
Czesko – polska współpraca z punktu widzenia Kraju morawsko-śląskiego /   
Česko-polská spolupráce z pohledu Moravskoslezského kraje  
– zastępca / zástupce MS Tourism, s.r.o. 

13:30 – 14:00 Pytania, dyskusja / Dotazy, diskuze 

14:00 – 15:00 Raut obiadowy / Obědový raut 

 Zwiedzanie kaplicy zamkowej / Prohlídka zámecké kaple 

 


