
 

 

Vabilo – Izhodna delegacija slovenskih podjetij na Poljsko 

 

Spoštovani, 

 

V okviru gospodarskega kongresa, ki bo potekal 6. in 7. junija v Lublinu, Vas kot soorganizatorji vabimo 

k sodelovanju. 

Gospodarski kongres lokalnih samouprav in II Forum regij Pobude treh morij si prizadevata okrepiti 

kohezijo regij Evropske unije s spodbujanjem socialno-ekonomskega in znanstvenega sodelovanja 

med lokalnimi vladami iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki sodelujejo v Pobudi treh morij, in sicer Avstrija, 

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Litva, Latvija, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija. 

Forum regij Pobude treh morij je projekt, ki ga je leta 2018 v Rzeszówu začel predsednik Republike 

Poljske Andrzej Duda. Drugi forum regij Pobude treh morij v Lublinu bo potekal sočasno s prvim 

gospodarskim kongresom lokalne uprave. 

 

 

Prva izvedba dogodka (junij 2021) je zbrala več kot 730 udeležencev. Med 81 panelisti so bili voditelji 

ključnih gospodarskih panog, politične osebnosti ter predstavniki javne uprave in lokalnih samouprav. 

V okviru 18 panelov so bile obravnavane teme na področju diplomacije, energije, financ, gospodarstva, 

inovacij, znanosti, kmetijstva, prometa, digitalne transformacije, turizma ter medregionalnega in 

čezmejnega sodelovanja. 

 6.6 – 7.6.2022, Lublin, Poljska 

 



Letos bo dogodek spremljal Gospodarski forum, vključno s seminarji, B2B srečanji in študijskimi obiski, 

kar bo omogočilo navezovanje novih poslovnih stikov. 

Konferenčni center Lublin 

DAN 1 – ponedeljek, 6.6. DAN 2 – torek, 7.6 

• Otvoritvena slovesnost • Energetska varnost držav Pobude Treh 
morij v luči vojne v Ukrajini 

• Ukrajina – izzivi sodelovanja • Panel z udeleženci prometnih 
ministrstev držav Pobude Treh morij 

• razvoj kmetijstva in 
podeželskih območij Pobude Treh morij 

• Strokovna razprava Inštituta srednje 
Evrope 

• Sodelovanje univerz območij Pobude 
Treh morij 

• Seminar – programi za sodelovanje 
držav Pobude Treh morij 

• Sodelovanje z regijami Ukrajine  

 

Ekonomski forum 

• Predstavitev podjetij, partnerji, 
sponzorji - stojnice 

• Predstavitev podjetij, partnerji, 
sponzorji - stojnice 

• Ekonomija držav Pobude Treh morij • B2B 

• B2B • Študijski obiski (1,2 podjetja) 

 

Kongres bo potekal v konferenčnem centru Lublin, ulica A. Grottgera 2 20-029 Lublin, Poljska, 6. in 

7. junija 2022. 

  

Registracija 

 

Udeležba na kongresu je brezplačna. Na dogodku bo poskrbljeno za simultano tolmačenje 

(angleščina/poljščina). 

Prijavo na dogodek opravite preko spleta  www.congress.lubelskie.pl; do 4. junija 2022. 

Udeleženci bodo imeli možnost, da so prisotni osebno ali si ogledajo dogodek na spletu (* vsi elementi 

dnevnega reda ne bodo na voljo na spletu). 

  

Matej Hojnik 

Predsednik poslovnega društva Triglav-Rysy 

http://www.congress.lubelskie.pl/

