
19.03.2020 // 15:00 hodin 
Předprogram od 12:30 hodin

POZVÁNKA

4. BAVORSKO-ČESKÝ
DEN PRO FIRMY
DEGGENDORFER STADTHALLEN // DEGGENDORF

NA JDETE NÁS NA ADRESE

Deggendorfer Stadthallen
Edlmairstraße 2
94469 Deggendorf 
�  www.deggendorfer-stadthallen.de

INTERNETOVÉ STRÁNKY

Informovat se můžete zde:

� www.niederbayern.de
� www.beratungsbueros.eu
� www.europaregion.org
� www.rhkpk.cz
� www.khkkk.cz
� www.jhk.cz

PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení a bližší informace obdržíte u paní 
Ing. Jaroslavy Pongratz, manažerky kontaktních 
sítí Bavorsko – Čechy:

�� j.pongratz@euregio-bayern.de
� +49 170 8118194

Na akci a předprogram je nutné se přihlásit.
Přihlášky jako vystavovatel zasílejte nejpozději 
do 05.03.2020, jako host do 14.03.2020.

Doufáme, že jsme Vás zaujali a těšíme se na Vaši přihlášku. V případě 
přihlášení jako výstavce prosíme o včasný kontakt, abychom Vás mohli 
náležitě zohlednit. Vstup na celou akci, včetně využití předdefinované 
výstavní plochy na veletrhu (stůl pro prezentaci materiálů a plocha pro 
roll-up apod.), je zdarma. Pokud budete chtít využít vlastní veletržní stánek, 
prosíme o sdělení.

PŘEDPROGRAM

12:30 – 14:00 hodin
Prohlídka firemní skupiny STREICHER – 
strojírenské divize v Deggendorfu
Firemní skupina STREICHER se sídlem v Deggen dorfu 
(Dolní Bavorsko) byla založena v roce 1909. S obchodními  
oblastmi výstavba plynovodů a zařízení, strojírenství,  pozemní 
stavitelství a zásobování staveb stavebním materiálem  
se  společnost STREICHER v průběhu let rozrostla na mezinárodně 
působící firemní skupinu s více než 3.500 zaměstnanci na více 
než 30 místech po celém světě.

� Josef-Wallner-Straße 5a, 94469 Deggendorf
� www.streicher.de

K dispozici je pouze omezený počet míst, je nutné se přihlásit.

nebo
12:30 – 14:00 hodin 
Prohlídka Technické vysoké školy 
v Deggendorfu
Technická vysoká škola v Deggendorfu podporuje firmy 
v bavorsko-českém hospodářském prostoru aplikovaným 
výzkumem a konkrétními technologiemi. Disponuje výukovými 
místy v Deggendorfu a v Pfarrkirchenu a 11 technologickými 
centry a nabízí 7.000 studentům a 750 zaměstnancům možnost 
studia a výzkumu. Experti zde vyvíjejí v úzké spolupráci s higtech 
firmami specifická řešení. Stěžejním bodem této institucionální 
činnosti je symbióza vědeckého výzkumu a jeho uplatnění v praxi.

� Dieter-Görlitz-Platz 1, 94469 Deggendorf
� www.th-deg.de

Je nutné se přihlásit.



POŘADATELÉ A PARTNEŘI

POŘADATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘ I

PARTNEŘI

PROGRAM

12:30 // PŘEDPROGRAM
Prohlídka firemní skupiny STREICHER – strojírenské 
divize v Deggendorfu 
nebo
Technické vysoké školy v Deggendorfu

15:00 // PŘIVÍTÁNÍ A ZAHÁ JENÍ
Dr. Olaf Heinrich
Prezident krajského sněmu Dolní Bavorsko

Moderované přivítání: okres a město Deggendorf
Christian Bernreiter
Zemský rada okresu Deggendorf
Dr. Christian Moser
Starosta města Deggendorf

15:30 // KEYNOTES
 „Umělá inteligence v číslech“
Dr. Roland A. Stürz // Vedoucí oddělení Think Tank 
Bavorského výzkumného institutu pro digitální 
transformaci
 „Udržitelný vzdělávací systém aneb příprava 
na profese, které ještě nejsou“
doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., FEng. // 
Děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni

16:00 // PÓDIOVÁ DISKUZE
Jak ovlivňuje digitalizace a umělá inteligence region 
a člověka? 
Mgr. Radka Trylčová // Ředitelka Krajské hospodářské 
komory v Plzeňském kraji // Radní Plzeňského kraje
Leoš Kubíček // Jednatel Virtual Lab s.r.o.
Kathrin Niemela // Vedení společnosti FotoFinder 
Systems GmbH

16:30 // BAVORSKO-ČESKÁ BURZA FIREM
Prezentace bavorských a českých firem, vysokých škol 
a dalších organizací všech odvětví a přeshraniční 
networking

TÉMA

PŘÍHRANIČÍ 4.0 – JAK OVLIVŇUJE DIGITALIZACE 
A UMĚLÁ INTELIGENCE REGION A ČLOVĚKA?
Bavorsko-český den pro firmy je etablovaná platforma pro přes-
hraniční provázání napříč odvětvími, pro získání nových kontaktů, 
vytvoření zajímavých kooperací a ziskových obchodních vztahů.

Odborníci objasní otázku, jak digitalizace a umělá inteligence 
ovlivňují pracovní činnost a život v přeshraničním kontextu. 
Vede to k vytvoření nového potenciálu pro udržitelnou spolupráci? 
Jak z toho může bavorsko-český příhraniční region s lidmi, kteří 
zde žijí a pracují, profitovat?

Rozšiřte svou kontaktní síť mezi dolnobavorskými a českými 
aktéry v oblasti ekonomiky a vědy. Prezentujte se na veletrhu spo-
lečně s dalšími firmami, vysokými školami, klastry a organizacemi, 
nebo se zúčastněte jako host a využijte možnost osobního kontaktu.

Spolupráce „bez hranic“ vede k nové přidané hodnotě 
ve  společném bavorsko-českém životním prostoru. Také z toho 
profitujte! Srdečně Vás zveme na naši simultánně tlumočenou akci 
v Deggendorfu.

EVROPSKÝ REGION DUNA J-VLTAVA DOLNÍ BAVORSKO
NIEDERBAYERN-FORUM

ZÁŠTITA
Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu 
Dolního Bavorska, předseda Evropského regionu 
Dunaj-Vltava Dolní Bavorsko, předseda 
Nieder bayern-Forum
Ing. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
Mgr. Petr Kubis, hejtman Karlovarského kraje

Během akce budou zhotoveny fotografie a zvukové nahrávky. Účastí na akci 
potvrzuje výstavce i host souhlas k využití a zveřejnění těchto fotografií 
a nahrávek za účelem podání zpráv o akci, popř. informování o nabídce služeb 
pořadatelů. To zahrnuje i zveřejnění na internetových stránkách a sociálních 
sítích. 

Všechny přednášky budou simultánně dvojjazyčně (česky a německy) 
tlumočeny. V rámci zajištění přeshraničního networkingu budou tlumočníci 
k dispozici zdarma během celého veletrhu i po skončení přednášek.


