
WORKSHOP na téma 

“LESNICKÝ A DŘEVAŘSKÝ KLASTR“

zkušenosti vertikální spolupráce v rámci tohoto klastru 
v Bavorsku

Termín akce: 10. června 2014, od 13:00 hodin 
                    
Místo konání: zasedací místnost Městyse Křemže (Náměstí č.p. 35, 382 03 
Křemže ) 

Své zkušenosti představí pan Alexander Schulze, vedoucí organizace „Netzwerk 

Forst und Holz Bayerischer Wald“ -  Síť pro zvýšení využívání dřeva v Dolním 

Bavorsku  a  Horním  Falci,  která  působí  pod  záštitou  sítě  pro  obnovitelné  zdroje 

C.A.R.M.E.N e.V. ve Straubingu. 

Cílem  klastru  je  zvyšování  přidané  hodnoty  regionu  v  sektorech  lesnictví, 

dřevozpracující  průmysl  a  papírnictví,  rozvoj  nových  trhů,  zajištění  a  vytvoření 

nových pracovních míst v dřevařském průmyslu, optimalizace dodávek surovin apod.

Do tohoto sdružení  je zapojeno  více než 460 dřevařských společností,  institucí  a 

jednotlivců z regionu. 

Zájemce o účast na workshopu prosíme o zaslání registračního formuláře (návratky) 

na e-mail oplzz@masrozkvet.cz do 8. 6. 2014. Na akci je zajištěno tlumočení. Účast 

na semináři je bezplatná.

Projekt „ Rozvoj místního partnerství a trhu práce“, CZ.1.04/5.1.01/77.00132 je realizován
O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery

 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Adresa realizátora projektu: Školní 124, 384 02 Lhenice, Česká republika

www.  portalprace-jiznicechy.cz  
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zkušenosti vertikální spolupráce v rámci tohoto klastru 
v Bavorsku

Zájemce o účast na workshopu - registrační formulář (návratka):

Termín a místo konání akce: 10. června 2014, Křemže

Jméno, příjmení, titul.: ……………………………………………………………………………………….

Organizace:

Název: …………………………………………………………………………………………………………….

Sídlo: ……………………………………………………………………………………………………………..

Kontaktní telefon účastníka: …………………………………………………………………………….

Kontaktní e-mail účastníka: ………..…………………………………………………………………….

Mám zájem o konkrétní témata /otázky pro diskuzní panel:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Mám zájem prezentovat vlastní aktivity k tématu workshopu: □  ANO   □ NE
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