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„Building Bridges 
in V4 Aviation Community”, 
which will be held  
on 25-26 November 2019 in Bielsko-Biała.

Aviation industry is one of the most global types of economic activity. Global com-
petition is set by the main international players, and at the same time in small and medium 
enterprises, which have to organize themselves into larger groups to create a common offer for large 
partners, a lot of innovations is created. Agreements concluded by aircraft manufacturers are often of  
a cross-border nature. The V4 countries, whose cultural and geographical proximity predestines such  
activities, should follow a similar path of development. There are already initiatives for international coope-
ration and preparation of personnel for the aviation industry, and the Visegrad countries should develop  
a similar path of cooperation.

The aim of the meeting is, among others, to establish and strengthen cooperation between the partners 
of the V4 region operating in the aviation industry. The knowledge and experience of these countries  
is based on a long and significant aviation tradition. V4 countries see an opportunity to create a highly  
innovative industry with significant technological and export potential and new areas in the aviation industry, 
especially those based on ICT, generate new development opportunities (e.g. drones, simulators, software).

biuro@aerosilesia.eu   www.v4bridges.aerosilesia.eu
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Konferencja 
„Building Bridges 
in V4 Aviation Community”, 
odbędzie się w Bielsku-Białej  
w dniach 25-26 listopada 2019 r.

Przemysł lotniczy jest jednym z najbardziej globalnych rodzajów działalności  
gospodarczej. Światowej konkurencji nadają ton wielcy międzynarodowi gracze, a jednocześnie 
duża ilość innowacji powstaje w małych i średnich przedsiębiorstwach, które muszą organizować się  
w większe grupy, np. klastry, w celu tworzenia wspólnej oferty dla wielkich partnerów. Umowy zawierane  
przez producentów samolotów mają często charakter transgraniczny. Kraje V4, których bliskość kulturowa  
i geograficzna predestynuje takie działania, powinny podążać podobną drogą rozwoju. Istnieją już  
inicjatywy na rzecz współpracy międzynarodowej i przygotowania kadr dla przemysłu lotniczego, a kraje 
wyszehradzkie powinny wypracować podobną ścieżkę współpracy.

Celem spotkania jest m.in. nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami regionu V4  
działającymi w branży lotniczej. Wiedza i doświadczenie tych krajów opiera się na długiej i znaczącej  
tradycji lotniczej. Kraje V4 dostrzegają szansę stworzenia wysoce innowacyjnej branży o dużym potencjale 
technologicznym i eksportowym oraz nowych obszarów w przemyśle lotniczym, zwłaszcza tych opartych 
na ICT, generujących nowe możliwości rozwoju (np. drony, symulatory, oprogramowanie).

biuro@aerosilesia.eu   www.v4bridges.aerosilesia.eu


