Szanowny Panie Wójcie,
Chciałem uprzejmie poinformować Pana, że konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie
organizować będzie misję gospodarczą do chorwackiego Osijeku.
Zgodnie z ustaleniami ze stroną chorwacką termin spotkania firm polskich i chorwackich został
ustalony na dzień 13 maja br.
Udział w tej misji wezmą udział firmy z województw Polski Południowej.
Mając to uwadze, gorąco zapraszam do udziału również firmy z rejonu gminy i miasta
Andrychów.
Miasto Osijek i region Slavonia to najbardziej otwarta część Chorwacji na rozwój biznesu,
z licznym programami wspierającymi, największymi dotacjami rządowymi i funduszami
unijnymi.
Region otrzymał również rządowe wsparcie poprzez udzielenie różnego rodzaju ulg dla
rozpoczynających działalność i inwestujących firm.
Przygotowując misję gospodarczą do Osijeku ustaliliśmy, że do 10 marca obie strony
zgromadzą zainteresowane firmy oraz ich propozycje współpracy w różnych branżach
i obszarze handlu, eksportu i importu, inwestycji na terenie chorwackim, wdrażania własnych
technologii.
Następnym krokiem będzie porównanie propozycji firm z obu stron i przygotowanie dla nich
spotkań bilateralnych b2b (f2f) oraz poszukiwanie firm dla propozycji przedstawionych przez
drugą stronę.
Koszty misji po stronie uczestników, tj. udział w kosztach transportu i kosztach noclegu. Kwota
ta może wynosić około 1000 - złotych.
Planujemy zorganizować transport zbiorowy dla wszystkich uczestników misji.
Prawdopodobnie będzie to bus lub przy większej ilości zainteresowanych autokar.
Dopuszcza się własny środek transportu.
Ostateczny koszt będzie znany i zależny od ilości biorących udział w misji.
W miesiącu marcu prześlemy propozycje zakwaterowania w hotelu trzygwiazdkowym
i czterogwiazdkowym w Osijeku.
Obsługa językowa będzie po stronie chorwackiej.
Zalecamy starania o dotacje z województwa na organizację tej misji dla firm z tego obszaru.
Całością misji koordynuje konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie.
Program misji gospodarczej do Osijeku przewiduje wyjazd w dniu 12 maja i przyjazd
wieczorem do Osijeka. Spotkanie biznesowe odbyłoby się w dniu 13 maja, a powrót do Polski
w dniu 14 maja.
W miesiącu marcu br przeprowadzimy rozmowy robocze, przygotowujące misję gospodarczą
w szczegółach.
Z uwagi na dużą zawartość pliku przegląd potencjału gospodarczego Osijeku i regionu
przesyłamy za pomocą WeTransfer.
Chciałem uprzejmie poinformować Pana Wójta, że władze miasta Osijek gorąco zapraszają
polskie firmy do złożenia wizyty w swoim mieście.
Planowany jest po spotkaniu biznesowym wspólny lunch, zwiedzanie Osijeku, a wieczorem
władze miasta chcą przygotować specjalny program dla gości z Polski.

Między innymi Chorwacki Teatr Narodowy w Osijeku przygotuje jedną ze sztuk Aleksandra
Fredry z napisami polskimi.
Sztuka zostanie wystawiona w teatrze w dniu 13 maja wieczorem, po czym delegacja polska
zostanie zaproszona na bankiet.
Władze miasta poprzez organizację spotkania biznesowego chcą też w ten sposób rozwijać
wzajemne relacje na płaszczyźnie gospodarki i kultury między naszymi regionami.
Wyrażając nadzieję na przyjęcie naszego zaproszenia do wspólnego udziału w misji
gospodarczej do Osijeku, pozostaję z poważaniem,
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