
Szanowni Państwo,

Sudecki Związek Pracodawców od 1 kwietnia br. realizuje projekt "Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego 
Związku Pracodawców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem Projektu 
jest zwiększenie udziału lokalnych pracodawców w regionalnym dialogu społecznym. 

Serdecznie  zapraszamy  Państwa  na  IV  spotkanie  konsultacyjno-informacyjne  pod  nazwą 
"RPO  2014-2020  -  możliwości  rozwoju  sektora  MŚP  w  latach  2014-2020" 
w  ramach  projektu  "Wzmocnienie  rozwoju  Sudeckiego  Związku  Pracodawców" 
w dn. 15 listopada br., w godz. 11.00-15.00.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Rynek 1a.

Na spotkaniu zaproszeni Uczestnicy zapoznają się m.in. z poniższą tematyką:

− Możliwości i szanse płynące ze współpracy na rzecz dialogu społecznego w celu zapewnienia 
lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego

− Jak  usprawnić  współpracę  między  pracodawcami  a  administracją.  Nowe  rozwiązania  w 
przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020

− Przyjazny dialog przedsiębiorców z władzami samorządowymi i mediami lokalnymi

Celem  spotkania  jest  wskazanie  pracodawcom,  instytucjom  otoczenia  biznesu 
i samorządom, możliwości i  szans płynących ze współpracy na rzecz rozwoju dialogu społecznego 
w celu zapewnienia lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zaproszeni Prelegenci:

- Dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
- Artur Mazurkiewicz, Prezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców
- Dr Mecenas Paweł Bojarski, Kancelaria Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski
- Marcin Kowalski, Wiceprezes Zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców
- Dr Robert Krzemień, Dziekan Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału do 13.11.2013r, podając 
swoje  imię,  nazwisko,  nazwę  instytucji,  adres  mailowy  z  dopiskiem  –  „zgłoszenie  na 
spotkanie SZP” na adres: biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, podczas którego zapewniamy innowacyjny sposób prowadzenia 

prezentacji  w formie aktywnej dyskusji,  nawiązanie ciekawych kontaktów oraz udział w tworzeniu 

rekomendacji na przyszłość dla regionu.

Dane adresowe:
Sudecki Związek Pracodawców
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój

tel.: +48 74 64 80 533
fax: +48 74 64 80 534

e-mail: biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl 
www.dolnoslascy-pracodawcy.pl

Dane rejestrowe: Sudecki Związek Pracodawców – ul. Wysockiego 10 – 58-300 Wałbrzych – KRS Rejestr Stowarzyszeń 000154556

mailto:biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

