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Agentura CzechTrade Polsko ve spolupráci s polským klastrem Dolina Lotnicza (Aviation 

Valley), Velvyslanectvím ČR ve Varšavě, městem Rzeszów, Moravským leteckým klastrem a 

Regionální hospodářskou komorou Brno v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network zvou 

české firmy z oblasti leteckého průmyslu na podnikatelskou misi do Podkarpatského 

vojvodství. 

Cílem mise je představení potenciálu českých firem polským partnerům a možnost navázaní 

obchodních kontaktů. V programu je návštěva významných firem sdružených v klastru Dolina 

Lotnicza a B2B jednání s polskými firmami. 

 

Proč se mise zúčastnit? 

— Setkání se zástupci polských firem a nadnárodních výrobců v Dolině Lotnicze.  

— Polské firmy byly předem vybrány na základě požadavků Moravského leteckého klastru. 

— Setkání se zástupci města Rzeszów a zástupci klastru Dolina Lotnicza, zástupci agentury 

Centra pro investice. 

— Podkarpatské vojvodství je nejen sídlem klastru Dolina Lotnicza, ale také centrem 

leteckého a obranného průmyslu v Polsku. Dolina Lotnicza je světoznámý klastr 

leteckého průmyslu a tréninkové centum pro piloty. 

— Klastr sdružuje aktuálně 179 firem http://www.dolinalotnicza.pl/wizytowki/. Letecký 

průmysl je jedním z nejvíce inovačních sektorů polského hospodářství. Skoro 90 % 

výroby je exportováno do USA, Itálie, Francie, Velké Británie a Kanady. Polsko je známo 

svou schopností plnit požadavky největších světových OEM výrobců jako Pratt & hitney, 

Sikorsky, Goodrich, Dassault Aviation, Agusta Westland, Safran, Thomson, a dalši. 

 

Program mise 

 

Úterý 11. 10. 2022  

Místo: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS (10:00 -16:00) 

— 10:00 – 11:00 h  

• Oficiální zahájení mise (Velvyslanec ČR ve Varšavě, Předseda představenstva 

SGPPL Dolina Lotnicza, zástupce města Rzeszów)  

• Představení klastru Dolina Lotnicza 

• Představení Moravského leteckého klastru  

— 11:00 - 13:00 h 
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• Prezentace českých firem 

• Prezentace polských firem 

— 13:00 - 14:00 h 

• Oběd 

— 14:00 - 16:00 h 

• B2B jednání  

 

Místo: Hotel Bristol (19:00-22:00) 

— 19:00 – 22:00 h 

• Slavnostní večeře formou koktejlu - setkání účastníků mise (české a polské firmy + 

pozvání hoste) 

 

Středa 12. 10. 2022 

— 8:30 – 16:00 h 

• Návštěva tří polských firem v okolí Rzeszowa (Podkarpatské vojvodství) – přejezd 

pronajatým autobusem, oběd  

• Počítáme s návštěvou: 

• Pratt & Whitney Rzeszów S.A. 

• MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o. 

• MB Aerospace Rzeszów Sp. z o.o. 

 

Co nabízíme českým firmám? 

— Organizaci a přípravu jednání s polskými partnery včetně zajištění setkání se zástupci 

polských firem sdružených v klastru Dolina Lotnicza, zajištění návštěvy nadnárodních 

firem sdružených v klastru. 

— Zajištění byznysové večeře se zástupci polských firem a pozvanými hosty v Rzeszowie. 

— Vytvoření informační brožury o českých účastnících mise v polštině pro polské partnery.           

 

OSOBNÍ ÚČAST 

— Cena zahrnuje výše zmíněné včetně dopravy v průběhu druhého dne mise a zajištění 

občerstvení (max. pro 2 osoby za firmu). 

— Cena nezahrnuje ubytování  
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• doporučujeme ubytování v Hotelu Bristol https://www.bristol-rzeszow.pl/en/, kde se 

bude konat byznysová večeře. Hotel nabízí pro účastníky mise speciální cenu za 1 

lůžkový pokoj se snídani ve výši 380 PLN vč. DPH (cca. kurz PLN/CZK 1976 Kč). 

Heslo pro rezervaci: CzechTrade.  

 

Cena: 12 000 Kč bez DPH 

— Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru a efektivity pro české účastníky mise je počet 

přihlášených firem limitován. 

— Do zahájení mise mohou nastat drobné změny v programu. O těchto změnách Vás 

budeme předem informovat. 

 

Podmínky účasti na veletrhu 

— Včasné vyplnění a odeslání závazné přihlášky, nejpozději do 15. 9. 2022. 

— Uhrazení účastnického poplatku (po obdržení závazné přihlášky Vám bude obratem 

zaslána zálohová faktura), nejpozději do 22. 9. 2022. 

 

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti 

veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na misi připravit. Přihlášku 

prosím zašlete gestorovi akce do 15. 9. 2022. 
 

KONTAKT NA GESTORA AKCE: 

Stefani Neymon Myslovich, M.A. 

CzechTrade 

CzechTrade, Štěpánská 15, Praha 120 00 

 

mob.: +420 728 370 065 

tel.: +420 224 907 527 

e-mail: stefani.myslovich@czechtrade.cz 

 
KONTAKT NA ZK POLSKO: 

Bc. Magdalena Okenicová 

Zahraniční kancelář Polsko 

Ambasada Republiki Czeskiej, 

Koszykowa 18 00-555, Warszawa Polsko 

 

mob.: +420606338916 

e-mail: 

magdalena.okenicova@czechtrade.cz 

https://www.bristol-rzeszow.pl/en/
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 Osobní účast      12 000 Kč bez DPH  

 

 

 

 
 

Místo, datum .......................................................... Podpis  ..............................................................  

 

Přihlášku je nutné odeslat poštou na adresu: 

Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade 

Stefani Neymon Myslovich, M.A. 

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 

Upozornění: Podpisem této přihlášky klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných 

obchodních podmínek, které jsou dostupné v tištěné formě v sídle České agentury na podporu 

obchodu na adrese výše a elektronicky na: https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-

sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf 

Závazná přihláška 

Název firmy 
 

IČ, DIČ 
 

Ulice, č.p. 
 

Město, PSČ 
 

Kontaktní osoba / funkce 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Web 
 

Hlavní činnost firmy 
 

Roční obrat 
 

Podíl exportu na obratu 
 

Výrobky/služby 
k nabídnutí 

 

 

https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf
https://www.czechtrade.cz/d/documents/01/4-nase-sluzby/Vseobecne-obchodni-podminky_2017.pdf

