Warsztaty przy okrągłym stole/Workshop u kulatého stolu
pt. Dostępność transportowa miejscowości uzdrowiskowych/Dopravní dostupnost
lázeňských míst
4 lutego 2020 roku/4. února 2020
-----------------------------------------------------------------------------------

MIEJSCE KONFERENCJI/MÍSTO KONFERENCE
Wellness&SPA Werona
ul. Zielona 12a
57-340 Duszniki Zdrój

4.02.2020
9:30 – 9:40

Rejestracja uczestników, kawa powitalna/Registrace účastníků, uvítací káva
Powitanie uczestników przez gospodarzy/Slavnostní zahájení konference a přivítání
účastníků





9:40 – 10:30

Wprowadzenie w tematykę warsztatów



10:45-12:15

dr inż. Bogusław Molecki: Zmiany w dostępności transportowej uzdrowisk: od transformacji
ustrojowej przez rozwój motoryzacji i liberalizację przewozów do usamorządowienia
transportu publicznego
dr. Marek Havlíček, Mgr. Ivo Dostál: Metodika hodnocení udržitelných měst a obcí v oblasti
Doprava a mobilita - možnosti implementace opatření pro rozvoj udržitelné dopravy se
zaměřením na lázeňská místa

Zarządzanie transportem w uzdrowisku – praca warsztatowa w grupach



12:15 -12:30

Bartosz Bartniczak, Dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej NOVUM z o.o./ředitel ESÚS NOVUM
Miroslav Vlasák, Wicedyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej NOVUM z o.o./zástupce ředitele ESÚS NOVUM
dr hab. inż. arch. Magdalena Belof prof. uczelni, Zastępca Dyrektora, Instytut Rozwoju
Terytorialnego/zástupce ředitele IRT
Irena Smolová, Univerzita Palackého v Olomouci

grupa polska – prowadzenie: Bogusław Molecki
grupa czeska – prowadzenie: Mgr. Ivo Dostál

Przerwa kawowa/Coffee break

Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój
regionalny - Spa 4 Development“ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Workshopy jsou organizovány v rámci projektu „Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj - Spa 4
Development“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika-Polsko.

12:30 -13:00

Prezentacja wniosków obu stron/Prezentace návrhů obou stran



13:00 -13:30

grupa polska – podsumowanie Bogusław Molecki (15 minut)/shrnutí
grupa czeska – podsumowanie, Mgr. Ivo Dostál (15 minut)/shrnutí

Panel dyskusyjny/Diskusní panel
Możliwości poprawy transgranicznej dostępności miejscowości uzdrowiskowych/možnosti ke
zlepšení přeshraniční dostupnosti lázeňských měst
Moderacja: Instytut Rozwoju Terytorialnego

13:30 -14:30

Zakończenie warsztatów, obiad/Ukončení workshopu, oběd

Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój
regionalny - Spa 4 Development“ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
Workshopy jsou organizovány v rámci projektu „Lázeňství v česko-polském pohraničí a jeho přínos pro regionální rozvoj - Spa 4
Development“, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg
V-A Česká republika-Polsko.

