
 
 
 

POZVÁNKA 
II. Fórum Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 

18. 10. 2012 Praha  
                                                                Motto:  „Pracujeme, protože žijeme“ 

 

 

Záštita: 

 

II. Fórum tématicky navazuje na Fórum organizované ve dnech 12.-13.6.2012 a doplňuje a rozvíjí regionální 

semináře organizované v rámci projektu EU a MY „50+“ v České republice v období od 23.1. do 6.6.2012. 

II. Fórum si klade za cíl iniciovat a podpořit aktivity MSP (malých a středních podniků) v regionech České 

republiky, vztahující se k Evropskému týdnu podpory rozvoje malého a středního podnikání. 

 
Datum konání: 18.10.2012 
Místo konání: Orea Hotel**** Pyramida. www.hotelpyramida.cz, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6 

Registrace: vstup pro účastníky zdarma 
Konferenční jazyk – český a anglický. Tlumočnický servis zajištěn.  

Program:  
08:30 – 09:15 Registrace 
09:15 Slavnostní zahájení II. Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity -  
 Evropský týden podpory rozvoje malého a středního podnikání   
09:45 MSP v regionech České republiky – burza příkladů dobré praxe 
10:30 MSP z členských států EU – burza příkladů dobré praxe          
11:15 Kávová přestávka (informační panely s vývěskou kontaktů pro podporu spolupráce) 
11:30 Databáze – networking v EU prostředí, sociální sítě, EEN – Evropská síť podporující podnikání a 

komunikaci    
12:00 Podnikání – 1. prezentace příkladů projektů z komunitárních programů (sociální oblast) 
12:45 Program Erasmus pro všechny, formy nadnárodní spolupráce a tvorba partnerství  

13:15 Buffet lunch                                                                     Complimentary by OREA HOTELS  

14:00 Projektový záměr, koncepce a strategie, vyhodnocení rizik („Fast track way“) 

14:30 Diskuse – interaktivní burza projektových záměrů – začínající (nový) a zkušený podnikatel    
15:00 Kohézní politika v období +2014 a fondy EU 
15:45 Kávová přestávka (informační panely s vývěskou kontaktů pro podporu spolupráce) 
16:00 Podnikání – 2. prezentace příkladů projektů z komunitárních programů (tvorba pracovních míst) 
17:00 Otázky a odpovědi 
17:30 Závěr – slavnostní ukončení II. Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity -  
 Evropský týden podpory rozvoje malého a středního podnikání 
 Vydání certifikátů účastníkům II. Fóra aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 
 

Vzhledem k omezené kapacitě Vás prosíme o včasné a závazné potvrzení účasti na email: 
raymova@bohemiaeuplanners.eu a pro Vaši dispozici telefonní číslo 739 356 856. 

Děkujeme  za Vaši pozitivní reakci. 
Seminář moderován zástupcem společnosti Bohemia EU Planners s.r.o 

 
  

 
 

Partneři: 

                                                                                                         

 

Spoluorganizátor: 

 

Hlavní organizátor: 

 

 

http://www.hotelpyramida.cz/
mailto:raymova@bohemiaeuplanners.eu

