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

Pozadie projektu

Projekt

6.septembra v roku 2016 Peštiansko a Érd
krajská obchodná a priemyselná komora
usporiadala konferenciu pre V4 krajiny.

Projekt "V4 Regional Chamber-to-Chamber Meeting 1.0" je dalším krokom pre
proces spolupráce, ktorý sa začal na
konferencii v septembri v roku 2016.

Konferencia, ktorú môžeme nazvať ako
predchodcu projektu, dokázala že
regionálné obchodné a priemyselné
komory, aj ked majú silnú potenciu, ich
vývoj sa ešte môže rozvýjať.
Bolo dokázané, že komry vedia dosiahnúť
pozitývny účinok na úrovni regionálnej a
krajskej, a preto ich spolupráca na tejto
úrovni je najúčinnejšia.
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Zástupcovia zúčastnených komôr a
experti z oblasti V4 diskutujú o súčastných
výzvach duálneho vzdelávania za okrúhlym
stolom. Účastníci pri okrúhľom stole si
preskúmajú, že remeselná spolupráca
prispieva k zlepšeniu konkurencieschopnosti v oblasti V4.
Publikum bude mať možnosť klásť otázky
k pozvaným hosťom v diskusnom Fórume.
Tu sa môžu vyskytnúť otázky a odpovede
duálneho a odborného vzdelávania.
Súbežne diskusnými Fórami a diskusia pri
okrúhľom stole, má možnosť sa predstaviť
madarské, slovenské a české podnikania, a
svoje výrobky a služby môžu predstaviť v
Dunajskej Strede na 37. Živnoostrovskom
jarmoku 21-24. septembra.

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A
PRIEMYSELNÁ KOMORA
(SOPK)

Účastníci

-

Centrum poskytuje ekonomické,
obchodné, daňové a pôžičkové poradenstvo
domácim, ako aj slovenským podnikaniam,
spoločnostiam.

www.visegradfund.org
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C2C PROJEKT

www.pmkik.hu/web/c2c

Kontakt:

Podpory podnikaních zahrňajú podporu a
rozvoj podnikateľského prostredia na
Slovensku a v zahraničí. Mimo vyššiej aktivite komory zastupuje aj v oblasti vzdelávania, sociálneho začlenenia, kultúry, ekológie
a trvalo udržovateľného rozvoja.

ČESKO-MADARSKÁ
OBCHODNÁ KOMORA
(CMOK)
Česká-madarská obchodná komora bola
založená 19. mája v roku 2010 a cieľom má
zastupovať, podporovať, koordinovať a
chrániť hospodárske ako aj profesionálne
záujmy svojich členov.
Prostredníctvom svojej činnosti nepretržite
organizuje výstavy a obchodné stretnutia,
ako aj právne, daňové a iné podnikateľské
poradenstvo pre svoje, madarské a české
podnikania. Budú tiež informovaný o
obchodných préležitosťiach a potencionálnych obchodných partnerov v Madarsku a
českej republike.

+36 70 367 7526
Ágnes dr. Kupcsok Polyák
polyak.agnes@pmkik.hu
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Na stretávke budú vypracované stratégie a
spoločné akcie, ktoré spolu prispievajú pre
podnikateľov globálne na európskej úrovni
v regióne V4.

PMKIK je druhá najvätšia obchodná komora
v Madarsku s viac ako 117 000
registrovanými spoločnosťami. Komora
poskytuje všetky služby potrebné pre
domácich podnikateľov, či ide o daňové
alebo účtovné poradenstvo a školenie.
PMKIK prevádzkuje Madarsko-Slovenské
obchodné a informačné centrum v meste
Törökbálint.

VYŠEHRADSKÝ FOND

Regionálnu košickú komoru v košickom kraji
zastupuje Slovenská obchodná a priemyseľná komora. Najdôližetejšou úlohou
komory je chrániť obchodné a priemyseľné
záujmy v SR a podporovať rozvoj podnikateľských procesov predovšetkým prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov. Podporiť ich rozvoj tak isto na miestnej, národnej, európskej a globálnej úrovni.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť
dlhodobú a profesionálnu spoluprácu
regionálnych komôr, ktoré sa zúčastnia na
podujatí. Táto udalosť je prvým a
najvýraznejším prvkom podujatia s ročnou
pravideľnosťou, v ktorej by sa stretli aj iné
regionálne komory v regióne V4.

OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ
KOMORY PEŠTIANSKEHO KRAJA
A KRAJSKÉHO MESTA ÉRD
(PMKIK)
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Projektové udalosti sa už môžu navštíviť od 21-24.
septembra v Dunajskej Strede.

