V4 Regional
Chamber-to-Chamber
Meeting 1.0
“C2C”

Pozadí projektu

Projekt

Dne 6. září 2016 uspořádal konferenci na
pozvání regionálních komor městské
obchodní a průmyslové komory V4 z
provincie Pest a oblasti Érd.

Projekt ”V4 Regional Chamber-to-Chamber Meeting 1.0” je dalším krokem v
tomto procesu spolupráce, který byl
zahájen na konferenci v září roku 2016.

Konference, která může být považována
za předchůdce projektu, prokázala, že i
když regionální obchodní a průmyslové
komory mají silný potenciál, může se
zlepšit jejich spolupráce.

Zástupci zúčastněných komor a odborníci
pozvaní z oblasti V4 diskutují o současných
výzvách dvojího vzdělávání v diskusi u
kulatého stolu. Účastníci kulatého stolu
zkoumají, jak odborná spolupráce přispívá
ke zlepšení konkurenceschopnosti regionu
V4.

Bylo prokázáno, že komory mohou
dosáhnout pozitivních ekonomických
účinků na regionální a krajské úrovni,
takže koordinace jejich spolupráce a
jejich činností je na této úrovni také
nejúčinnější.
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Publikum bude mít příležitost klást otázky
týkající se hostů na diskusním fórum. Toto
je téma duálního a odborného vzdělávání
a dalších otázek, které jsou důležité pro
publikum.
Souběžně s diskusemi ve fóru a kulatým
stolem se mohou maďarské, slovenské a
české společnosti představit své produkty
a služby v souvislosti s 37. Žitnoostrovský
jarmark v Dunajské Stredi ve dnech 21-29.
září.

Účastníci
Hlavním cílem projektu je zajistit
dlouhodobou profesionální spolupráci
regionálních komor účastnících se akce.
Akce je prvním a nejpozoruhodnějším
prvkem akce s řadou let pravidelnosti, ve
kterých se další komory tohoto regionu
také setkávají v jiných oblastech regionu
V4.

PMKIK provozuje maďarsko-slovenské
obchodní a informační centrum v Törökbálintu. Centrum poskytuje ekonomické,
obchodní, daňové a půjčkové poradenství
domácích a především slovenským společnostem.

www.visegradfund.org

Podpora podnikání zahrnuje ochranu a
rozvoj podnikatelského prostředí na Slovensku iv zahraničí. Kromě výše uvedených je
komora zastoupena v oblasti vzdělávání,
sociálního začleňování, kultury, ekologie a
udržitelného rozvoje.

ČESKO–MAĎARSKÁ OBCHODNÍ KOMORA
(CMOK)
Česká - maďarská obchodní komora byla
založena dne 19. Května 2010 za účelem
zastupování, podpory, koordinace a ochrany
hospodářských a profesních zájmů jejích
členů
Svými činnostmi průběžně organizuje
výstavy a obchodní jednání, jakož i právní,
daňové a další podnikatelské poradenství
pro své maďarské a české společnosti.
Budete také informováni o obchodních
příležitostech a možných obchodních partnerech v Maďarsku a České republice.

VÍCE O

C2C PROJEKT

www.pmkik.hu/web/c2c

Kontakt:
+36 70 367 7526
Ágnes dr. Kupcsok Polyák
polyak.agnes@pmkik.hu

Pro realizaci projektu "Regionální komora V4 1.0 a jeho
akce" finanční podporu poskytuje Mezinárodní
visegrádský fond (www.visegradfund.org)
Version XX/2016
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PMKIK je druhou největší obchodní komorou v Maďarsku s více než 117 000 registrovanými společnostmi. Komora poskytuje
veškeré služby potřebné pro domácí
podnikatele, ať už je to daňové nebo
účetní poradenství nebo školení.

VISEGRÁDSKÝ FOND

Regionální košická komora zastupuje Slovenská obchodní a průmyslová komora v Košickém kraji. Nejdůležitějším úkolem Komory
je ochrana obchodních a průmyslových
zájmů na Slovensku a podpora rozvoje
obchodních procesů, především prostřednictvím podpory malých a středních podniků.
Podporovat jejich rozvoj na místní, národní,
evropské a globální úrovni.

Strategie a společné akce, které se na
těchto setkáních vyvíjely, přispívají
společně ke globální konkurenceschopnosti
a konkurenceschopnosti podniků a
podnikatelů EU v oblasti V4.

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVOU
KOMOROU ŽUPY PEŠŤ A MĚSTA
ÉRD S ŽUPNÍM PRÁVEM (PMKIK)

VÍCE O

REGIONÁLNÍ KOMORA V KOŠICÍCH
SLOVENSKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ
KOMORA (SOPK)

Projektové akce budou k dispozici od 21. do 24. září
2017 v Dunajské Stredi zdarma.

