Zapraszam na Międzynarodową Konferencję
polsko-chińską, która odbędzie się 25 kwietnia
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
w Opolu. Jest ona kolejnym krokiem w kierunku
realizacji idei budowania bliskich relacji
z partnerami z Chin w zakresie prowadzenia
wspólnych badań naukowych, przedsięwzięć
gospodarczych i samorządowych. Wydarzenie
jest okazją do spotkania przedstawicieli nauki,
biznesu, samorządów oraz członków Rządu RP
wraz z ich partnerami z Chin w celu wymiany opinii na najważniejsze bieżące i przyszłe zagadnienia
dotyczące relacji pomiędzy naszymi krajami. W konferencji weźmie udział wielu ekspertów
i specjalistów z kraju i zagranicy od lat zajmujących się tematyką polsko-chińską
oraz przedsiębiorców, którzy rozważają inwestycje na rynku chińskim. Wydarzenie jest kontynuacją
I Sympozjum międzynarodowego pod nazwą „One Belt, One Road: policy, economy and technology”.
Było to pierwsze w Polsce międzynarodowe sympozjum poświęcone Nowemu Jedwabnemu Szlakowi.
Wojewoda Opolski
Adrian Czubak

Program Konferencji Polsko-Chińskiej
Opole, 25 kwietnia 2017 r.

10.00 - 11.30

Otwarcie konferencji, wypowiedzi gości honorowych.

11.30 - 13.00

One Belt, One Road – szanse i wyzwania – wystąpienia
zaproszonych gości; przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP;
Senatu RP; Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce;
ministerstw oraz uczelni wyższych wraz z dyskusją.
Lunch

13.00 – 14.00

Trzy bloki tematyczne.
Biznes: Współpraca
gospodarcza firm
polskich i chińskich.

Rząd i Samorząd
w relacjach polskochińskich

Nauka: Polskie
i chińskie uczelnie
wyższe
(panel organizowany we
współpracy z KRASP)



Perspektywy współpracy
gospodarczej między
Polską, a Chińską
Republiką Ludową



Kierunki współpracy
polskich i chińskich uczelni
wyższych.



Działania Rządu na
rzecz rozwoju relacji
polsko-chińskich



Narzędzia wspierania
sektora MSP i sposoby
wejścia na rynek chiński
oraz polski



Centrum Badawcze
Nowego Jedwabnego
Szlaku – jako współpraca
polskich i chińskich
naukowców.



Doświadczenia
administracji Polski
i Chin w budowaniu
wspólnych relacji.



Polskie przedsiębiorstwa
za chińską granicą i ich
formy działania.



Chińska Republika
Ludowa - szanse dla
studentów.



Dalsze prognozy rozwoju
stosunków
gospodarczych polskochińskich.

14.00
14.50

15.00
15.50

16.00
16.50

16.50 Obiad
17.30 Podsumowanie Konferencji wraz z koncertem.

Patroni Honorowi

Partnerzy Konferencji

Patroni

Patronat Medialny

Miejsce Konferencji

