SLOVENSKO-POĽSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
SŁOWACKO-POLSKA IZBA HANDLOWA
SLOVAK-POLISH CHAMBER OF COMMERCE

PLÁN AKTIVÍT SLOVENSKO-POĽSKEJ OBCHODNEJ KOMORY NA ROK 2022


Konferencie/workshopy k podpore Iniciatívy Karpatského dohovoru s poľskými, českými
a maďarskými obchodnými komorami - SPOK bude naďalej lídrom pracovnej skupiny
Karpatského dohovoru



Sledovanie a vyhodnocovanie úspešných slovenských firiem na poľskom trhu (OCENENIE
SPOK) + spopularizovanie aktuálnych výsledkov už firiem ocenených



Návrhy a spôsoby riešení dopravnej situácie v Žilinskom a Prešovskom kraji, Dopravný výbor
SPOK



Zorganizovanie misie poľských cestovných kancelárií na Slovensko



Zorganizovanie obchodnej misie podnikateľov z IPH Krakov na Slovensko, B2B so
slovenskými firmami



rozšírenie/reštart spolupráce s partnerskými komorami v PL (RIG Katowice, Tatrzanska Izba
Zakopane, Nowotargska Izba Nowy Targ, Rzeszowska Izba Handlowa Rzeszow)



Prezentácia členov na Stavebnom a inštalačnom veľtrhu - 59. Międzynarodowe Targi
Budownictwa i Strefa Dobrych Wnętrz "TWÓJ DOM 2022", stánok SPOK, Bielsko-Biala



Prezentácia členov na 24. veľtrhu vykurovacej techniky "INSTAL SYSTEM 2022", stánok
SPOK, Bielsko-Biala, PR



Stretnutie podnikateľov Českej, Poľskej a Slovenskej republiky (v spolupráci s Česko poľskou
obchodnou komorou), Ostrava, ČR



Spolupráca s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v SR, s Veľvyslanectvom Slovenskej
republiky vo Varšave a Radou slovenských exportérov - EEC Katowice, Európske hospodárske
fórum Karpacz, Dni mora atď.



Participácia na Slovensko-poľskom hospodárskom fóre, Poprad/Spišská Nová Ves



Zintenzívnenie spolupráce s obchodným radcom SR na Veľvyslanectve vo Varšave (honorárni
konzuli), a so Slovenským inštitútom vo Varšave (kultúra otvára dvere biznisu)



Spoločné stretnutie riaditeľov komôr z pohraničia - aktivizácia spolupráce SPOK, PSOK, SOPK
Prešov s OK Podkarpatia, Rzeszow



Pokračovanie v Projekte mediálnej spolupráce s Veľvyslanectvom PR v SR (printy, TV)



Pokračovanie v spolupráci s regionálnymi novinami v slovensko-poľskom pohraničí



Spolupráca s EZUS/EUWT TATRY



Aktívna spolupráca pri spoločnom projekte Podnikateľskej misie (so SARIO, MH a
Veľvyslanectvom SR v PL) - realizácia závisí od záujmu firiem



Vstup a aktívna spolupráca SPOK v zoskupení EUROREGION TATRY

Priebežne:
-

organizácia seminárov, workshopov, poskytovanie kontaktných adries, poradenstvo a konzultácie,
vybavovanie dopytov firiem,

-

aktivácia členskej základne

-

informovanie členov SPOK o novinkách a aktivitách súvisiacich s Poľskom,

-

spolupráca s inštitúciami, firmami v Poľsku, udržiavanie stabilných kontaktov,

-

koordinácia aktivít pri lobingu diaľnice D3, R3, R4, A4 medzi SK a PL, dtto železničné spojenie,

-

koordinácia aktivít pri lobingu pre cestné prepojenie Muszynka - Kurov

-

aktualizácia katalógu SPOK a www. stránky SPOK, „živé aktuality“

-

pravidelné konzultácie s predsedom SPOK v treťom týždni mesiaca pre slovenských záujemcov o
podnikanie v Poľsku,

-

organizácia účasti na veľtrhoch a výstavách podľa požiadaviek podnikateľov,

-

ochrana a podpora záujmov členov,

-

zastupovanie obchodnej a priemyselnej komunity SR v Slovensko-poľskej medzivládnej komisii pre
cezhraničnú spoluprácu,

-

spolupráca pri príprave a realizácii projektov pre cezhraničnú spoluprácu v rámci projektov EÚ a iných,

-

aktívna spolupráca s Poľsko-slovenskou obchodnou komorou v Krakove, s Česko-poľskou obchodnou
komorou v Ostrave, s RIG v Katoviciach (Regionalna Izba Gospodarcza), s Izbou Morskou
(Gdansk/Gdynia),

-

účasť na bilaterálnych a medzinárodných hospodárskych fórach, konferenciách, rokovaniach,
stretnutiach, atď.
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