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POZVÁNKA 
 

Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch – spolupráce v oblasti trhu práce 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  08.02.2021 

Čas:    od 10:00 hodin 

Místo:    Online, WEBEX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NÁVRH PROGRAMU 

 
TOP 1 Přivítání/ zahájení 
TOP 2 Příprava dotačního období 2021 – 2027 a Strategie ERN 
TOP 3 Prezentace: 

❖ Situace na trhu práce v Libereckém kraji v době pandemie – Krajská pobočka ÚP Liberec, pí. 
Sadílková 

❖ Vývoj trhu práce v agenturním okrese Budyšín (okres východní Sasko) – Spolková agentura 
práce Budyšín, pí. Winge-Paul 

❖ Aktuální trh práce v podmínkách pandemie – dle Zákona o sociálním zabezpečení II – 
Jobcenter Görlitz, pí. Wolf 

❖ Bezproblémový provoz malých a středních podniků v Polsku v podmínkách pandemie na 
vybraném příkladu – předseda Sdružení řemesel, p. Ładziński 

TOP 4 Ostatní, závěr 
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Zápis 
 

Workshop v prioritní oblasti Hospodářství a cestovní ruch – spolupráce v oblasti trhu práce 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  08.02.2021 

Čas:    od 10:00 hodin 

Místo:    Online, WEBEX 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Workshop se konal v rámci projektu Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa, registrační číslo: 100376079. 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Workshop probíhal za simultánního tlumočení do polštiny a němčiny. 

- Přivítání účastníků panem Havlíčkem, zástupcem jednatele Euroregionu Nisa. 

- Pan Havlíček informoval o výše zmíněném projektu, v jehož rámci jsou financovány odborné 

přeshraniční workshopy pracovních skupin v různých oblastech. Dále pan Havlíček informoval o 

připravované nové Strategii Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pro následující programovací období 2021-

2027 a o zapojení pracovních skupin do jejího vzniku (např. vytyčení důležitých témat a problematik, 

připomínkování Strategie aj. v dané prioritní oblasti). 

- Blok prezentací: 

1. Prezentace: Ute Wolf, Jobcenter Görlitz: „Aktuální trh práce v podmínkách pandemie – dle 

Zákona o sociálním zabezpečení II“ 

2. Prezentace: PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, Krajská pobočka ÚP Liberec: „Situace na trhu práce 

v Libereckém kraji v době pandemie“ 

3. Prezentace: Ilona Winge-Paul, Spolková agentura práce Budyšín: „Vývoj trhu práce v 

agenturním okrese Budyšín (okres východní Sasko)“ – z technických důvodů nebyla prezentace 

odprezentována. Účastníkům bude poskytnuta elektronicky. Paní Winge-Paul nabídla možnost 

zodpovězení případných dotazů k prezentaci e-mailově.  

4. Prezentace: Zbigniew Ładziński, podnikatel a předseda Sdružení řemesel: „Bezproblémový 

provoz malých a středních podniků v Polsku v podmínkách pandemie na vybraném příkladu“ – 

Pan Ładziński nebyl přítomen.  

- Po bloku prezentací dala paní Ženíšková (Euroregion Nisa) prostor pro dotazy. 
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- Paní Wirth (Euroregion Neisse) vyzvala účastníky k zasílání podnětů na témata k projednání na dalších 

setkáních pracovní skupiny na příslušné sekretariáty Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na jejich straně (CZ 

paní Ženíšková, DE paní Wirth, PL biuro ER Nysa). 

- Následně paní Ženíšková workshop ukončila. 

 

 

 

 


