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 Průmyslový seminář IT4Innovations
Seminář věnovaný nabídce spolupráce se superpočítačovým centrem IT4Innovations se uskuteční 28.
května od 08:30 hodin. Centrum Vám představí stávající infrastrukturu a plány do budoucna, poskytované
služby při využití superpočítače a možnost navázaní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje na poli
numerického modelování a simulací. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Společenský večer u příležitosti 163. narozenin Okresní hospodářské komory Olomouc
Přijďte s námi oslavit 163. výročí založení Okresní hospodářské komory Olomouc do Galerie Patro, kde na
Vás čeká bohatý program s kasinem a hrou blackjack, a to 29. května od 18 hodin. Každý účastník dostane
šek na 1000 bodů a možnost zahrát si se zkušenými krupiéry. Tři nejlepší hráči, kteří budou mít na konci
večera nejvíc bodů, budou oceněni zajímavými dárky. Dále bude připravena degustace kvalitních italských
vín a bohatý raut italských specialit. Aby se členové a přátelé OHK Olomouc mezi sebou více poznali,
přichystejte si vizitky. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Tradiční setkání čtyř bankovních ředitelů 2014
3. června od 9:30 hodin se v prostorách OHK Olomouc uskuteční tradiční setkání čtyř bankovních manažerů,
kteří představí nové produkty svých bankovních domů na podporu malého a středního podnikání, např.
zvýhodněné
úvěry,
podpora
exportu,
nové
dotace
z
EU
programového
období
od 2014 – 2020 a mnoho dalšího. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Komunitní setkání studentů s významnými firmami regionu
15. dubna se v Prostějově uskutečnilo komunitní setkání studentů středních škol s významnými
zaměstnavateli regionu. Setkání se realizovalo v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Olomouckém kraji“, jehož realizátorem je Olomoucký kraj. Projekt je podpořen z Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Více ZDE.
Zdroj: OHK Prostějov

 Otevření nového logistického centra v Prostějově
7. května se v prostějovské průmyslové zóně uskutečnilo slavnostní otevření nového logistického centra
skupiny Windmöller & Hölscher Prostějov a BSW Machinery. Obě společnosti zaznamenávají růst a budou
nabízet kvalifikovanou práci nejen obyvatelům Prostějova a okolí. Nyní se jedná konkrétně o téměř padesát
nových zaměstnanců z oborů logistiky, nákupu, konstrukce, šanci mají mechanici, zámečníci a elektrikáři.
Vzhledem k tomu, že společnosti mají německého majitele, budou u uchazečů hrát roli i jazykové znalosti.
Zdroj: OHK Prostějov

 Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města Prostějova
OHK ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov uspořádala dne 14. května „Setkání manažerů
a podnikatelů s představiteli města“. Akce se setkala s velkým zájmem, účastnilo se jí více jak
60 podnikatelů. Byly zde diskutovány nejen záležitosti týkající se dění ve městě, ale také jsme se seznámili
se zajímavými podnikatelskými příběhy, byly prezentovány aktuality z CzechTradu i CzechInvestu a další
zajímavá témata. Při závěrečném rautu došlo k předávání kontaktů mezi přítomnými zástupci firem
a pokračovala diskuse s nejvyššími představiteli města.
Zdroj: OHK Prostějov

 Projekt NOVÁ ŠANCE 2 – šance pro osoby ve výpovědi i zaměstnavatele
Okresní hospodářská komora Přerov již od února 2013 realizuje projekt „NOVÁ ŠANCE 2“. Cílem projektu je
pomoci propouštěným osobám najít novou pracovní příležitost či získat bezplatně odbornou rekvalifikaci,
přičemž je možné si vybrat z více než třiceti druhů rekvalifikačních kurzů. Největší zájem je o svářečské
kurzy, získání řidičského oprávnění skupiny B i C včetně profesního osvědčení, kurzy v oblasti účetnictví či
různé druhy počítačových školení. Výhodou projektu, kterou oceňují nejen účastníci, ale také noví
zaměstnavatelé, je možnost poskytnutí mzdového příspěvku. Více informací ZDE.
zdroj: OHK Přerov

 Exportní konference
Hospodářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na pátý ročník “Exportní konference”, která je
pořádána Středním podnikatelským stavem v rámci doprovodných akcí soutěže Exportér roku a v letošním
roce se uskuteční 4. června v prostorech Hospodářské komory ČR. Exportní konference si klade za cíl nejen
informovat o aktuálních možnostech financování exportních obchodů, ale zároveň dát exportérům šanci
vyjádřit svůj názor na stávající nástroje podpory exportu ve světle aktuálních potřeb v období po
hospodářské krizi. Více informací ZDE.
Zdroj: HK ČR

 Rychloseznamka4inovace – pro ekologické a environmentální technologie
Dne 21. května se od 13:30 hod. v Olomouci uskuteční rychloseznamka pro inovace a výzkumnou
spolupráci, propojující firmy a výzkumné ústavy vyvíjejících technologie nebo řešící problémy v oblasti
EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE. Účast na akci je pro registrované účastníky ZDARMA.
Firmy vyvíjející inovační produkty dosáhnou svého cíle často rychleji a levněji, pokud na vývoji spolupracují s
vědci či jinými firmami. Více informací ZDE.
Zdroj: OK4Inovace

 Hospodářské komory připravují
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
21.5. Klub personalistů – prezentace Stáže pro mladé II.
10.6. Odpovědnost statutárních orgánů dle NOZ – přednáší Mgr. Tomáš Šperka (pozvánka, přihláška)
12.6. Klub personalistů – Lázně Slatinice
Zdroj: OHK Prostějov
Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):
27.5. Motivovaní lidé = úspěšná firma
1.10. Obchodník moderní doby
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