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1. Działalność ekonomiczna

2. Działalność społeczno-kulturalna
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1. Działalność Ekonomiczna

Pogłębianie i zacieśnianie współpracy
partnerskiej w regionie i poza nim z instytucjami
odpowiedzialnymi za rozwój ekonomiczny oraz
przyciąganie zagranicznych inwestorów.

A. Kontynuacja współpracy z partnerami Domu Saint-Etienne, w tym 
przede wszystkim z ERAI, Izbą Handlową z Saint-Etienne, Saint-
Etienne Metropole, Federacją Budownictwa Departamentu Loary oraz 
Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego.

B. Inicjowanie współpracy między klastrami działającymi w Saint-
Etienne i Katowicach oraz ich regionach

16 – 18 września 2013 misję gospodarcza dla 
zarządu i firm członkowskich 
FEDERACJI BUDOWNICTWA 
DEPARTAMENTU LOARY
- wizyta Wicemera miasta Saint-Etienne, A. 
Friedenberga
- spotkanie z GPP oraz Euro Centrum



C. Organizacja spotkań, seminariów, szkoleń i misji:

- 25 kwietnia 2013 - Spotkanie informacyjne dla firm francuskich 
zorganizowane dzięki współpracy z Ubifrance. Tematem spotkania 
był Międzynarodowy Wolontariat w firmach. 



- 16 maja 2013 Konferencja „Zarządzanie należnościami w obrocie 
międzynarodowym i wspólnotowym oraz efektywna współpraca z 
francuskim partnerem biznesowym - dobre praktyki”

C. Organizacja spotkań, seminariów, szkoleń i misji



C. Organizacja spotkań, seminariów, szkoleń i misji

21 czerwca 2013 r. 

„Zrozum Twojego francuskiego partnera –
kulturowe aspekty prowadzenia biznesu z 
partnerami francuskimi”



D. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 
francuskich chcących uruchomić działalność w 

województwie śląskim

• Wsparcie firmy JEAN-PIERRE’A GODIN –
firma francuska zainteresowana nabyciem w 
Polsce przedsiębiorstwa produkcyjnego z 
branży stolarki okiennej.

Wykonane działania:

- udział w rozmowach i negocjacjach związanych 
z transakcją kupna przedsiębiorstwa 

- wsparcie DMSEK w zakresie tłumaczenia i 
doradztwa



Wykonane działania:
- wsparcie w zakresie tłumaczeń i 

komunikacji z polskimi partnerami w 
celu udziału w przetargach 
organizowanych na terenie Polski

- zorganizowanie spotkania w Parku Euro-
Centrum przygotowującym się do 
realizacji dużej instalacji fotowoltaniczne

- zainicjowanie spotkania z GPP i udział w 
rozmowach w kontekście nowych 
iwestycji realizowanych przez ten park.

Współpraca z firmami wchodzącą w skład 
konsorcjum FL ENERGIE - PUK - EliFrance



E. Wsparcie dla firm w zakresie rekrutacji 
francuzkojęzycznego personelu



1. Działalność Ekonomiczna 

PODSUMOWANIE

12%

24%46%

18%

Konferencje / szkolenia Misje i prospekcja handlowa

Klastry Rekrutacja



Marzec 2013: „Święto Frankofonii z Domem 
Miasta Saint-Etienne”

• Recital muzyki i piosenki francuskiej w 
wykonaniu: Jagny Nocoń, Zaspołu 
CAMERATA, Jacka Leszczyńskiego & 
Martyny Terki, Katarzyny Joniec i Karoliny 
Borner Pach (23/03)

• Noc kina francuskiego w katowickim kinie 
Światowid, projekcja filmów: „Wspaniała” 
oraz „Chantrapas” (23/03)

2. Działalność społeczno – kulturalna
Propagowanie kultury francuskiej w woj. śląskim 
wraz z promocją miasta Saint-Etienne w regionie. 

Integracja środowiska frankofońskiego.



31 marca 2013 - ”Młodzi designerzy z Katowic” 
– wystawa absolwentów ASP w Katowicach podczas Biennale 

Design’u w Saint-Etienne



11 kwietnia 2013 - Konferencja: „Demokracja lokalna governance i 
odpowiedzialność, czyli o granicach partycypacji obywatelskiej w 

generowaniu polityki miasta i metropolii”



18 maja 2013: Udział w Regionalnej Akademii Obywatelskiej 
zorganizowanej przez Śląski Urząd Wojewódzki

- organizacja serii spotkań między przedstawicielami śląskich 
organizacji pozarządowych a L. SUE z Ligi Kształcenia Loary celem 
wyboru partnerów do realizacji polsko-francuskich młodzieżowych 

debat obywatelskich.



23 maj 2013 - Wizyta Prezydenta Miasta Katowic, Piotra Uszoka, w 
Saint-Etienne.



16 czerwca 2013 - VII Turniej Pétanque o Puchar 
Prezydenta Miasta Katowice



Lipiec - sierpień 2013 „Przystanek Kosmos” 
projekt promujący kulturę francuską



Wrzesień 2013: Realizacja projektu: „Polsko-
francuskiej Metropolitalnej Nocy Teatrów” 
– organizacja koncertu francuskiego artysty, 
Romain Latelin, w kinie „Świadowid” oraz 
teatrze „Korez”



23 -28 październik 2013: Wsparcie festiwalu 
RegioFun zorganizowanego przez Silesia Film, 
którego gościem specjalnym był dyrektor 
Festiwalu w Cannes – Thierry Fremaux



Ósma edycja Katowickich Spotkań z Francją:
• 22 listopada: Noc kina francuskiego w kinie 
Światowid połączona z francuskim 
poczęstunkiem. Emisja dwóch filmów: 
„Babcia Gandzia”, „Młoda i piękna ”

• Koncert piosenki francuskiej w wykonaniu 
Małgorzaty Jałocha



Ósma edycja katowickich spotkań z Francją:

28 listopada: Wieczór Beaujolais Nouveau zorganizowany wspólnie z 
Akademią Muzyczną w Katowicach oraz stow. Alliance Francaise we 
współpracy z hotelem „Campanile”



27 listopada 2014 - Uroczystość wręczenie nagrody Desing 
Management Europe Award 2013 dla miasta Saint-Etienne podczas 

gali w Katowicach



2. Działalność społeczno – kulturalna
Propagowanie kultury francuskiej w woj. śląskim 
wraz z promocją miasta Saint-Etienne w regionie. 

Integracja środowiska frankofońskiego wokół 
DMSEK

Inne działania:

• Wsparcie młodzieży z Katowic w zakresie przygotowania podróży do 
Saint-Etienne

• Współpraca w ramach festiwalu sztuki naiwnej organizowanego przez 
Szyb Wilsona w Katowicach

• Zainicjowanie współpracy Muzeum Historii Katowic i Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Saint-Etienne. Projekt wystawy fotografii Józefa Dańdy w 
Saint-Etienne w listopadzie 2014

• Maj 2013: Wizyta Ambasadora Republiki Francuskiej – pana Pierre Buhler, 
oraz Konsula Generalnego – Alexis Chahtahtinsky



2. Działalność społeczno - kulturalna

PODSUMOWANIE

7% 7%

18%

15%15%

19%

19%

Konferencje i seminaria Wystawy Koncerty

Spotkania kulturalne Pokazy filmów Przyjęte/wysłane delegacje

Inne zrealizowane akcje kulturalne



Działania wynikające ze statutu stowarzyszenia 
DMSEK

• Październik 2013: Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z ASP 
w Katowicach. 

• Rozbudowa i remont DMSEK :
nadzór nad realizacją robót, konsultacje projektu, wizyty na budowie;
realizacja projektu instalacji fotowoltanicznej na dachu DMSEK

• Przygotowanie umowy o wspołpracy ze stowarzyszeniem Alliance 
Francaise regulującej wspólne użytkowania siedziby DMSEK



3. Perspektywy działalności w roku 2014

> Wyjazd grupy młodzieży do Saint-Etienne kwiecień/maj 2014

> Organizacja Ogólnopolskiego Forum: „Rynek budowlany we Francji a 
oddelegowanie pracowników” – 27/03/ 2014

> Projekt wymiany doświadczeń z Wojewódzkim Urzędem Pracy w 
Katowicach (Leonardo Da Vinci)

> Święto Frankofonii z Domem St-Etienne
- Noc kina francuskiego i recital piosenki francuskiej – 11/04

> Obchody 20-lecia partnerstwa Katowic i Saint-Etienne 
- koncert zespołu Troi Valerie Gonzales - 06/06
- konferencja „Dziedzictwo postindustrialne miast poprzemysłowych” – 06/06
- koncert chórów z Katowic i Saint-Etienne - 08/06



3. Perspektywy działalności w roku 2014

> VIII Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice – 15/06

> Kontynuacja obchodów 20-lecia partnerstwa miast przy okazji obchodów 
urodzin Miasta Katowic 12 – 14 /09/2014

- re-inauguracja Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach
- wernisaż akwarelii Joseph’a Michalski - artysty z Prowansjii
- koncerty zespołów z Saint-Etiene

> Dziewiąta edycja „Katowickich Spotkań z Francją” – 11/ 2014

> Obchody 20-lecia partnerstwa w Saint-Etienne przy okazji święta Barbórki
12/2014



Dziękuję za uwagę !


