Előzmények

A projekt

2016. szeptember 6-án konferenciát
szervezett a Pest Megyei és Érd Megyei
jogú Városi kereskedelmi és Iparkamara
V4 országok regionális kamaráinak
meghívásával.

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

A konferencia, mely a projekt
előfutárának is tekinthető, igazolta,
hogy a regionális kereskedelmi és
iparkamarák bár erős potenciállal
rendelkeznek, együttműködésük még
fejleszthető.
Beigazolódott, hogy kamarák pozitív
gazdasági hatást a regionális és megyei
szinteken tudnak igazán elérni, ezért az
együttműködésük és tevékenységeik
összehangolása egymással is ezen a
szinten a leghatékonyabb.
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A „V4 Regional Chamber-to-Chamber
Meeting 1.0” projekt keretében megvalósuló rendezvény a következő lépés
abban ez együttműködési folyamatban,
a mi a 2016 szeptemberi konferencián
indult.
A résztvevő kamarák képviselői és a V4
térségből meghívott szakértők Kerekasztal vita formájában tárgyalják meg
a duális képzés aktuális kihívásait. A
kerekasztal résztvevői megvizsgálják,
hogy a szakmai együttműködés miként
járul hozzá a V4 térség versenyképességének javulásához.
A hallgatóságnak lehetősége nyílik
kérdéseket intézni a meghívottak felé
egy Fórum beszélgetés keretében. Itt
téma lesz a duális- és szakképzés illetve
egyéb a hallgatóság által fontosnak
tartott és aktuális kérdések.
A Fórum és a Kerekasztal beszélgetésekkel párhuzamosan magyar, szlovák és
cseh vállalkozásoknak nyílik lehetőség
bemutatkozásra, termékeik és szolgáltatásaik bemutatására a szeptember 21.
és 24. között Dunaszerdahelyen megrendezésre kerülő 37. Csallóközi Vásárhoz
kapcsolódva.

Résztvevők

SZLOVÁK KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA KASSAI REGIONÁLIS
KAMARÁJA (SOPK)

A project fő célja, hogy a rendezvényen
résztvevő területi kamarák hosszú távú
szakmai együttműködése operatívan
megvalósuljon.

A kassai regionális kamara Kassai régióban
a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamarát
képviseli. A kamara legfontosabb feladata
a szlovák kereskedelmi és ipari érdekek
védelme és az üzleti folyamatok fejlődésének előmozdítása elsősorban a KKV-k
támogatásán keresztül. Támogassa továbbá fejlődésüket helyi, nemzeti, uniós és
globális szinten egyaránt.

A rendezvény célzottan hagyomány
teremtő és mintaértékű eleme egy éves
rendszerességgel megvalósuló sorozatnak, melyben más térségi kamarák is
találkozna a V4 térség más régióiban.
A találkozókon kidolgozott stratégiák és
közös akciók együttesen járulnak V4
térség vállalkozásainak és vállalkozóinak
globális és uniós versenyképességéhez.

PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI
JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA (PMKIK)
A PMKIK Magyarország második legtöbb
tagot számláló területi kamarája, regisztrált vállalkozásainak száma meghaladja a
117 000-t. A kamara a hazai vállalkozók
számára szükséges összes szolgáltatást
biztosítja, legyen szó adózási és számviteli
tanácsadásról vagy éppen továbbképzésről.
A PMKIK üzemelteti a Magyar-Szlovák
Üzleti és Tájékoztatási Központot Törökbálinton. A központ a hazai és – elsősorban
– a szlovák vállalkozások számára biztosít
gazdasági, üzletviteli, adózási és hitelfelvételi tanácsadást.
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A vállalkozások támogatása magában
foglalja az üzleti környezet védelmét és
fejlesztését Szlovákiában és a külföldön. A
kamara a fent tevékenységeken túlmenően az oktatás, társadalmi felzárkóztatás,
kultúra, ökológia és a fenntartható fejlődés területén is képviselteti magát.

CSEH-MAGYAR KERESKEDELMI
KAMARA (CMOK)
A Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara
2010. május 19-én alakult meg azzal a
céllal, hogy képviselje, támogass, koordinálja és védje tagjai gazdasági és szakmai
érdekeit.
E tevékenységeinek keretében folyamatosan rendez kiállításokat és üzletember
találkozókat, továbbá jogi, adó és egyéb
vállalkozás-fejlesztési tanácsokkal is
ellátja a hozzá forduló magyar és cseh
vállalkozásokat. Továbbá tájékoztat a
magyarországi és csehországi üzleti
lehetőségekről és potenciális üzleti partnerekről.

MÉG TÖBB

VISEGRÁDI ALAP
www.visegradfund.org

MÉG TÖBB

C2C PROJEKT

www.pmkik.hu/web/c2c

Kapcsolat:
+36 70 367 7526
dr. Kupcsokné Polyák Ágnes
polyak.agnes@pmkik.hu
A “V4 Regional Chamber-to-Chamber Meeting 1.0”
projekt és rendezvényei a Visegrádi Alap
(www.visegragfund.org) pénzügyi támogatásával
valósulnak meg.
A projekt rendezvények 2017. szeptember 21. és 24.
között látogathatók, Dunaszerdahelyen. A részvétel
ingyenes.

