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POZVÁNKA 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 

Sdružení obcí Hlučínská, sdružující 31 obcí a měst regionu Hlučínska (cca 75 000 obyvatel) 
připravuje na středu 25. března 2009 v 16,00 hod.  v salónku restaurace Hotelu Buly Arény 
v Kravařích, na ul. Kostelní 360/28, Kravaře „Setkání p ředstavitel ů obcí a m ěst Hlu čínska se 
zástupci podnikatelské a zem ědělské ve řejnosti z regionu Hlu čínska“. 
 

Na našem společném setkání bychom Vás chtěli informovat o možnostech naší vzájemné 
spolupráce, o výsledcích loňského dotazníkového šetření u podnikatelů, o databázi 
průmyslových zón a nebytových prostor k rozvoji podnikání, o chybějících podnikatelských 
aktivitách v obcích a městech, o postupu přípravných prací na přeložce silnice I/56, atd. 
 
Setkání se zúčastní také zástupci Místní akční skupiny Hlučínska a „MAS“ z polského regionu 
(Głubczyc, Kietrz, Baborow, Branic), kteří Vás budou informovat o možnostech získání dotací z 
programu Leader a o spolupráci s polskými partnery. 
 
Na jednání jsme pozvali také zástupce Hospodářské komory (informace o spolupráci 
podnikatelů), Úřadu práce (informace o podpoře rekvalifikace zaměstnanců, atd.), Státního 
zemědělského intervenčního fondu (informace o dotacích pro zemědělce). 
 
Naším cílem je pokračovat v rozvoji regionu Hlučínska společně s podnikatelskou  
a zemědělskou veřejností a nadále rozvíjet vztahy mezi samosprávou a podnikateli. 
 
Věříme, že naše pozvání Vás zaujalo a že se setkání zúčastníte. 
 
Děkujeme Vám za Váš případný zájem o setkání a těšíme se na viděnou 25. 3. 2009 
v Kravařích. 
 
S úctou 
 
 
 
Mgr. Herbert P a v e r a 
předseda Sdružení obcí Hlu čínska 
 

PS: Prosíme o potvrzení Vaší účasti na setkání u Vašich pánů starostů a paní starostky 
v termínu do 13. 3. 2009.  
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