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Setkání se zástupci Spojených států Mexických
Dovolujeme si Vás jménem Výstaviště Flora Olomouc a.s. a Krajské hospodářské komory
Olomouckého kraje pozvat na setkání zástupců podnikatelů z Olomouckého kraje e zástupci
Spojených států Mexických - Pabla Maceda, velvyslance Mexika v České republic, a Maxairy Baltazar,
konzulky Mexika v České republice. Akce, na které budete mít možnost prodiskutovat možnosti
podnikání v Mexiku či exportu do této latinskoamerické země, se koná ve čtvrtek 23. dubna 2015
v rámci doprovodného programu známé květinové výstavy Flora Olomouc od 14.00 v prostorách
salonku olomouckého Hotelu Flora. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Veletrh China-South Asia Expo
V termínu 12. – 16. června 2015 se v hlavním městě provincie Kunmingu uskuteční veletrh ChinaSouth Asia Expo, který se koná společně s dalším veletrhem China Kunming Import a Export Fair a
kterého se můžete zúčastnit spolu s delegací z Olomouckého kraje. Protože má čínská provincie
Yunnan vážný zájem o rozvoj obchodních vztahů s Českou republikou a Olomouckým krajem, nabídla
na tomto veletrhu pro vystavovatele z Olomouckého kraje zdarma výstavní plochu, na které
Olomoucký kraj ve spolupráci se zastoupením agentury CzechTrade v Číně zajistí expozici
Olomouckého kraje. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK / OK

Podnikatelská mise do Egypta
Hospodářská komora ČR si Vás dovoluje pozvat na podnikatelskou misi do Egypta (Alexandrie), která
se uskuteční ve dnech 12. – 15. května 2015. V rámci připravovaného programu pracujeme na
přípravě podnikatelských fór s Obchodní a průmyslovou komorou Alexandrie a Alexandrijskou
obchodní asociací. Obě organizace jsou velmi aktivní a budou připravovat i dvoustranná jednání na
základě Vámi zaslaných firemních profilů. Dále počítáme s uspořádáním společenského podniku pro
české a egyptské podnikatele a s návštěvou některých zajímavých firem. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK / HK ČR

 České firmy jednaly v Turecku také o jejich zapojení do stavby jaderné elektrárny Akkuyu
Podnikatelská mise do Turecka organizovaná Hospodářskou komorou České republiky v rámci
pracovní cesty ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka byla úspěšná. Zástupci tuzemských firem se
setkali v Istanbulu a Ankaře se svými tureckými partnery a navázali nové obchodní kontakty. Kromě

toho jednali o možném zapojení českých strojírenských firem do projektu první turecké jaderné
elektrárny Akkuya, kterou postaví ruský státní gigant Rosatom. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK / HK ČR

 Projekt Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členský firem OHK Jeseník na trhu práce
je prodloužen do 31. 5. 2015
Zaměstnancům, kterým končí smlouva na dobu určitou, nebo jsou ve výpovědní lhůtě, nabízíme
kvalifikační a rekvalifikační kurzy, počítačové kurzy, výuku jazyku. Zájemci se mohou hlásit na emailu
ohk@jesenik.com. Zaměstnavatelé mohou v průběhu vzdělávacích aktivit dostat proplaceny mzdové
náklady. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více ZDE.
Zdroj: OHK Jeseník

 Projekt „Podpora regionálních firem na česko – polském příhraničí je prodloužen do 30. 9. 2015
Projekt Podpora rozvoje regionálních firem na česko - polském příhraničí je prodloužen do
30. 9. 2015. Díky tomu se uskuteční třetí ročník jarmarku „Vyrobeno pod horou Děda Praděda“, dále
uspořádáme podnikatelská setkání, zaměstnanci úřadu se budou vzdělávat v polském jazyce
a uskuteční se také jeden výjezd na veletrh do Polska. Více ZDE.
Zdroj: OHK Jeseník

 Známe vítězku soutěže ŽENA REGIONU
Vítězkou regionálního kola soutěže ŽENA REGIONU 2014 se stala paní Jarmila Zelenská, která se
věnuje chovu koz a provozuje kozí farmu Rozinka v Čelechovicích na Hané. Celostátní finále se
uskuteční 9. dubna 2015 v Praze. Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je vyhlašována od roku 2009
a je určena pro všechny ženy, se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných
výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají
ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. Cílem soutěže ŽENA REGIONU je ocenit úsilí
výjimečných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci a aktivity. Ukázat, že každý region má mnoho
neobyčejných žen, které mnohdy nejen pracovní ale i volný čas obětují pro ostatní. Soutěž se koná
pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky. Více ZDE.
Zdroj: OHK Prostějov

Projekt „Profesní růst v mateřských školkách“
Okresní hospodářská komora Přerov pokračuje v realizaci projektu „Profesní růst v mateřských
školkách“. Projekt podporuje profesní rozvoj učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání, jejich
osobnostní a sociální rozvoj a také sdílení praktických zkušeností formou stáží v rámci dvou krajů.
V uplynulém období proběhlo několik vzdělávacích seminářů pro pedagogy a vedoucí pracovníky
mateřských škol v obou zmíněných oblastech, na které mají účastnice seminářů velmi pozitivní
reakce. Byly zrealizovány již 2 výjezdní semináře, na kterých měly účastnice školení možnost navázat
bližší kontakt s kolegyněmi z Moravskoslezského kraje. Více ZDE.

Zdroj: OHK Přerov

 Hospodářské komory připravují
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
16. – 17. 5. Garden Food Festival
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
22. 4. Shromáždění delegátů
23. 4. Obchodně-právní problematika v Německu
4. 5. Aktuální problematika pracovních úrazů a nemocí z povolání
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