
 

 

 

 

Enterprise Europe Network Liberec  při  ARR - Agentuře regionálního rozvoje, 
spol. s r.o.  

si Vás dovoluje pozvat na seminář, který je pořádán díky příležitosti otevření II. Výzvy k 
příjmu žádostí o dotace z Operačního programu průmysl a inovace (OPPI) – Programu 
ROZVOJ.   

Tato výzva do programu ROZVOJ naplňuje cíl podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke zlepšení 
jejich pozice na trhu a v souvislosti s tím i k udržení, případně růstu počtu pracovních míst. 
Projekt musí být realizován pouze v podporovaných regionech, jedním z nichž je 
v Libereckém kraji oblast Frýdlantska. 

Podporovanými aktivitami jsou:  
Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, 
či realizace projektů zvyšujících efektivnost procesů. 
 
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 15. dubna 2009 a bude 
ukončen 15. července 2009.  

Datum konání semináře: 9. dubna 2009   

Začátek akce: 10,00 hodin 

Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu Frýdlant 

Přednášející: Mgr. Jan Marek, ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Liberecký kraj, 
zástupci sítě Enterprise Europe Network Liberec 

Seminář je bezplatný. 

Máte-li zájem se akce zúčastnit, prosím, registrujte se u nás do 8.4.2009 na uvedených 
kontaktech: 

Telefon: 488 577 070  nebo 602 172 871 
E-mail: d.veselovska@arr-nisa.cz  nebo L.jiricna@arr-nisa.cz 
 
Těšíme se na setkání 
 
       Dagmar Veselovská, 
             Enterprise Europe Network  
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mailto:L.jiricna@arr-nisa.cz


 

 

 

 

 

Program semináře: 

• Zahájení semináře uvítáním účastníků v 10,00 hodin 

• Informace o programu OPPI 

• Informace o Výzvě a programu Rozvoj 

• Prostor pro dotazy účastníků, případně diskuse 

• Předpokládaný konec akce ve 12,30 hodin 
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