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 Prestižní mezinárodní odborný veletrh módy v Madridu
Odborníci z oboru módy, kteří hledají nové dodavatele pro nadcházející sezónu a další obchodní kontakty v
oboru oděvního průmyslu mají jedinečnou příležitost, navštívit prestižní mezinárodní odborný veletrh módy
MOMAD METROPOLIS ve Španělsku, který se uskuteční 12. - 14. září 2014 v Madridu. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Mezinárodní business fórum "BUSINESS BRIDGE UDMURTIA"
Mezinárodní business fórum "BUSINESS BRIDGE UDMURTIA" se uskuteční v Iževsku, v Udmurtské republice,
ve dnech 14. - 16. října 2014. V rámci tohoto fóra mohou nejen podnikatelé, ale také zástupci různých
organizací a institucí z ČR, např. hospodářských komor, svazů, asociací, měst a dalších, navázat kontakty v
tomto perspektivním regionu Ruské federace. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Partnerská nabídka Program Horizont 2020 Projekt CETEMET
Technologické centrum pro obrábění kovů a dopravu (CETEMET) založené ve městě Linares (Španělsko)
hledá partnery, kteří chtějí podat projektovou žádost v programu Horizont 2020 v jednom z témat výzev s
názvem „Zelená vozidla 2014“ nebo „Továrny budoucnosti“. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK/OK4EU

 Mezinárodní dvoustranná jednání Brokerage Event Výzkum, Vývoj a Inovace
Hledáte partnery pro spolupráci v mezinárodních projektech zaměřených na výzkum, vývoj a inovace?
Uvažujete o přípravě projektu v rámci programu Horizont 2020? Nalézt vhodného projektového partnera v
oblasti inovací, výzkumu a vývoje můžete 2. září 2014 v Ostravě v rámci mezinárodních dvoustranných
jednání. Více informací ZDE.
Zdroj: KHK OK/KHK MSK

 Exkurze do výrobního závodu a muzea společnosti ŠKODA AUTO a.s.
Okresní hospodářská komora Olomouc pořádá dne 25. září 2014, exkurzi do výrobního závodu automobilky
ŠKODA AUTO a.s., spojenou s prohlídkou muzea a depozitáře značky Škoda. Účastníci budou mít možnost
navštívit výrobní haly závodu s odborným průvodcem a vidět výrobní proces automobilu od počátku až po
ujetí prvních metrů a prohlédnout si s průvodcem historické automobily, sportovní speciály, prototypy v
muzeu a depozitáři. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Strojírenství – zkrácené pomaturitní studium na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci má
první úspěšné absolventy
Od roku 2008/2009 nabízí Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci v souladu s novými trendy
celoživotního vzdělávání zkrácenou formu pomaturitního studia určenou absolventům gymnázií a středních
škol, kteří mají zájem doplnit si znalosti z oboru strojírenství, a reagovat tak na aktuální požadavky trhu
práce. Studium je nabízeno bezplatně ve formě dvouletého dálkového studia a jednoletého denního studia.
Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt vzdělávání pedagogů SOŠ v nových trendech vyučovaných oborů přináší konkrétní výsledky
i nad rámec projektu
V minulém čísle Občasníku jsme už čtenářům přinesli informace o projektu, jehož cílem je inovovat
vzdělávací moduly a programy v oborech strojírenství, elektrotechnika a telekomunikační technika,
stavebnictví a optika podle potřeb praxe a v těsné spolupráci s firmami, které jsou lídry ve svém oboru ve
využívání špičkových technologií pro výrobu svých produktů. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Bosou nohou ke zdraví
V designu z přírodních materiálů se skrývají bohaté léčebné účinky. Nápad stimulace tlakových bodů na
nohách je vlastně návratem do minulosti, a není to vůbec český nápad. Čínskou medicínu, jejímž z jedněch
podoborů akupresura je, uznávají dnes všichni. Na Novém Zélandu najdete věci, na které si můžete
stoupnout v každém druhém obchůdku – říkejte tomu třeba tradiční medicína. Německé „Barfusswegy“
pracují na velice podobném principu – procházíte se bosky po chodníku, vytvořeném z přírodních materiálů.
Akupresura, čili ovlivňování chování lidského těla pomocí stimulace tlakových bodů, je součástí standardní
medicíny už od nepaměti. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členských firem OHK Jeseník na trhu práce
Projekt stále probíhá a to až do konce listopadu letošního roku. Hledáme vhodné zaměstnance, kterým
končí smlouva na dobu určitou, nebo jsou ve výpovědní lhůtě. Nabízíme jim kvalifikační a rekvalifikační
kurzy, počítačové kurzy, výuku jazyku. Zájemci se můžou hlásit na e-mailu ohk@jesenik.com.
Zaměstnavatelům nabízíme v průběhu vzdělávacích aktivit proplacení mzdových nákladů. Více informací
ZDE.
Zdroj: OHK Jeseník

 Tradiční řemesla na česko – polském příhraničí
V rámci probíhajícího projektu „Podpora rozvoje regionálních firem na česko – polském příhraničí.“ se
uskutečnil další ročník Tradičních řemesel na česko – polském příhraničí. Tentokrát se konal v malebném
Račím údolí na Javornicku. Mezi prodejci tradičních řemesel byly šperky, ručně šité hračky, polštáře,
kovářské a tesařské výrobky. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Jeseník

 Druhý roční jarmarku „ Vyrobeno pod horou Děda Praděda“
Probíhající projekt „Podpora regionálních firem na česko – polském příhraničí“ díky jedné ze svých aktivit
pomohl nedávno zaplnit jesenické náměstí různými výrobci regionálních produktů v rámci akce „Vyrobeno
pod horou Děda Praděda“. Jarmark, který se konal 14. června, připravila Okresní hospodářská komora ve
spolupráci s MAS Vincenze Priessnitze a MKZ Jeseník. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Jeseník

 Během regionálního dne odborná komise vybírala nejlepší regionální výrobek a návštěvníci akce
hlasovali o nejlepšího prodejce
Nejlepším regionálním výrobkem se stala jelení klobáska z Penzionu U Petra, druhé místo získal grilovaný
ananas z Hotelu Slovan a třetí místo vybojovala Helena Paluchová s ručně utkaným náhrdelníkem. Diváci
zvolili nejlepší prodejce stánku č. 1 opět Penzion U Petra. V rámci druhého ročník „Vyrobeno pod horou
Děda Praděda“ prodávalo 23 prodejců z Česka a dva prodejci z Polska.
Zdroj: OHK Jeseník

 OHK Přerov zahájila realizaci projektu „Správná praxe ve strojírenské výrobě“
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců strojírenských firem v Olomouckém kraji. V rámci projektu
bude vytvořeno 6 vzdělávacích modulů, které jsou navrženy v souladu s jednotlivými fázemi strojírenské
výroby od technické přípravy, přes výrobní operace až po zpětnou vazbu. Moduly jsou zároveň
přizpůsobeny určitému typu pracovní pozice. Účast na vzdělávacích aktivitách projektu je pro zaměstnance
strojírenských firem z Olomouckého kraje zdarma a začne na podzim letošního roku. Pokud máte zájem
zapojit do vzdělávání Vaše zaměstnance, navštivte, prosím, stránky projektu, kde jsou uvedeny informace o
vzdělávacích modulech a kontakty. Více informací ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

 Kraj chystá aktualizaci programu rozvoje územního obvodu
Aktuální vývoj a nové trendy v Olomouckém kraji, ale i nové nastavení podpory regionu z prostředků
Evropské unie a dalších veřejných zdrojů, to jsou oblasti, na které se zaměří hejtmanství při aktualizaci
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Olomoucký kraj nyní hledá externí poradenskou
firmu, se kterou bude na aktualizaci spolupracovat. Informace o zadávacím řízení zájemci najdou na profilu
Olomouckého kraje zde. Více informací ZDE.
Zdroj: OK

Projekt připraví žáky na podnikání
Žáci ze středních škol v Olomouckém kraji se mohou zapojit do vzdělávání v oblasti podnikání a ekonomie.
Podnikatelské kompetence získají v rámci projektu CEVOK (Centrum ekonomického vzdělávání v
Olomouckém kraji), který realizuje Obchodní akademie v Mohelnici spolu s Moravskou vysokou školou
Olomouc. Cílem projektu je rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol.
Vědomosti získané v rámci workshopů a prezentací podnikatelských záměrů si všichni středoškoláci ověří na
Moravské vysoké škole. Pro potřeby projektu bude tzv. na míru vytvořen jedinečný výukový materiál v
podobě interaktivního podnikatelského komiksu a softwarové aplikace. Více informací ZDE.
Zdroj: OK

 Hospodářské komory připravují
Okresní hospodářská komora Přerov (http://www.hkprerov.cz/kalendar-akci/):
1.10. Obchodník moderní doby
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