
 

 

 

 

POZVÁNKA 

NA ONLINE SETKÁNÍ EXPERTŮ V RÁMCI PROJEKTU 

VÝZVY GASTRONOMIE V POLSKO-ČESKÉM PŘÍHRANIČÍ 

CZ.11.3.119/0.0/0.0./18_031/0002214 

Datum: 11. ÚNORA 2021 V 10 HODIN 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na první setkání expertů v rámci projektu Výzvy 

gastronomie v polsko-českém příhraničí 

Program:  

- Úvodní představení expertů a projektového teamu – Jana Pomeislová koordinátorka 
projektu Venkovský prostor o.p.s., Katarzyna Matusik koordinátorka projektů EU KAAR 
S.A. 

- Určení dalších potřebných spolupracovníků v Polsku 
- Seznámení s návrhem harmonogramu prací ke vzniku celé publikace - Ing. Lenka 

Červová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta 
- Diskuse a schválení harmonogramu: 

o Zajištění sběru dat dotazníkového šetření na školách na české i polské straně 
o Vyhodnocení zajistí experti z TUL 
o Experti budou pracovat na odborných věcech a my jim zajistíme podporu a 

koordinaci všeho potřebného 
o Co máme a co potřebujeme z polské strany 
o Informování o plánovaném „Velkém“ setkání pro 30 účastníků 
o Termín dalšího setkání této skupiny expertů 

Potvrzení účasti:  

Svoji účast, prosím potvrďte emailem do 28. 1. 2021 na následující adrese 
janapomeislova@gmail.com 

mailto:janapomeislova@gmail.com


 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

NA SPOTKANIE ONLINE EKSPERTÓW W RAMACH PROJEKTU 

WYZWANIA GASTRONOMI NA POLSKO-CZESKIM POGRANICZU 

CZ.11.3.119/0.0/0.0./18_031/0002214 

Data: 11 LUTEGO 2021 O 10 GODZINIE 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie ekspertów w ramach projektu 
Wyzwania gastronomii na pograniczu polsko-czeskim 

Program:  

- Wstępna prezentacja ekspertów i zespołu projektowego - Jana Pomeislová 
koordynator projektu Venkovský prostor o.p.s., Katarzyna Matusik Koordynator 
projektów UE KAAR S.A. 

- Identyfikacja innych potrzebnych współpracowników w Polsce 
- Zapoznanie się z propozycją harmonogramu prac przy tworzeniu całej publikacji - ing. 

Lenka Červová, Ph.D. Uniwersytet Techniczny w Libercu, Wydział Ekonomii 
- Dyskusja i zatwierdzenie harmonogramu: 

o Zapewnienie zbioru danych ankietowych w szkołach po stronie czeskiej i 
polskiej 

o Ocene danych dokonają eksperci z TUL 
o Eksperci będą pracowad w sprawach zawodowych, a my zapewnimy im 

wsparcie i koordynację wszystkiego, czego potrzebują 
o Co mamy i czego potrzebujemy od strony polskiej 
o Poinformowanie o planowanym „Dużym” spotkaniu dla 30 uczestników 
o Data następnego spotkania tej grupy ekspertów 

Potwierdzenie udziału: 
Prosimy o potwierdzenie udziału przez e-mail do 28 stycznia 2021 r. na adres 
janapomeislova@gmail.com 


