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 Ministerstvo vnitra zavádí Zaměstnanecké karty pro cizince 

Změnu přináší novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Zaměstnanecká karta umožní 

cizincům získat v jediném řízení pobytové oprávnění a zároveň také povolení k práci. 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. 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. v Mladé Boleslavi 

Okresní hospodářská komora Olomouc pořádá 25. září 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 

 

 Firemní a osobní prezentace na profesní sociální síti LinkedIn 

Přijďte na seminář o rychle se rozvíjející profesní sociální síti LinkedIn, který proběhne 17. září 2014, od 9 do 

12 hodin v prostorách Okresní hospodářské komory Olomouc, Opletalova 1. Přednášet bude PhDr. Vojtěch 

Bednář, který Vám sdělí, jak funguje LinkedIn, proč je právě pro Vás, jak prověřit partnera nebo zájemce o 

zaměstnání, jak prezentovat své služby ostatním podnikatelům, jak sbírat kontakty, informace z oboru a jak 

se o ně také podělit. Více informací ZDE.                Zdroj: OHK Olomouc 

http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=934&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=921&Itemid=19
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=933&Itemid=102
http://www.khkok.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=931&Itemid=102
http://www.hkol.cz/clanky/akce/exkurze-do-vyrobniho-zavodu-a-muzea-spolecnosti-skoda-auto-as.html
http://hkol.cz/clanky/akce/firemni-a-osobni-prezentace-na-profesni-socialni-siti-linkedin.html#prettyPhoto


 

 Mezinárodní projekt BE ENTREPRENEUER  

Okresní hospodářská komora Přerov je partnerem mezinárodního projektu BE ENTREPRENEUER, jehož 

předkladatelem je španělská vzdělávací společnost ADESEMA. Hlavním cílem projektu 

je podpořit přístup k co nejvíce inovativním projektům v oblasti odborné přípravy a 

vzdělávání v oblasti podnikání vyvinuté v rámci programu celoživotního učení.  Projekt 

B-entrepreneuer se bude snažit identifikovat a vyhodnotit 300 realizovaných projektů z oblasti vzdělávání 

uskutečněných ve 27 členských státech. Zrealizované projekty budou rozděleny do tří hlavních témat, a to 

Podnikání ve znevýhodněných skupinách: přistěhovalci, postižení, ženy, mládež, nezaměstnaní, v poslední 

době absolvoval; Zrealizované projekty v oblasti metodik vzdělávání v podnikání; Zrealizované projekty v 

doprovodných opatřeních, jako je koučování, mentoring, dobrovolnictví, 

poradenství, poradenství atd. Hlavním úkolem Okresní hospodářské komory 

Přerov bude vybrané projekty dále analyzovat a evaluovat týmem odborníků. 

Výstupem bude 15 evaluovaných projektů s doporučením k inovaci či zlepšení. 

Více informací ZDE.  
Zdroj: OHK Přerov 

 

 Realizace projektu Profesní růst v mateřských školkách 

OHK Přerov ve spolupráci s OHK Karviná v červenci 2014 zahájila realizaci projektu „Profesní růst v 

mateřských školkách“. Projekt je zaměřen na vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků mateřských škol v 

Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 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. Více informací ZDE. 
Zdroj: OHK Přerov 

 

 

 

 

 Čtvrtý ročník soutěže Nejlepší spolupráce roku vyhlášen 

Sdružení pro zahraniční investice AFI, Americká obchodní komora v ČR a Česká inovace ve spolupráci s 

Technologickou agenturou ČR vyhlásilo čtvrtý ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku. Projekt je za podpory 

agentury CzechInvest realizován pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla 

Bělobrádka, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva školství. Vítěz Nejlepší spolupráce roku získá 

finanční prémii ve výši 100 tisíc korun. Soutěžní projekty, respektive transfery, je možné přihlásit nejpozději 

do 22. 8. 2014. Více informací ZDE. 
Zdroj: OK 

 

 Hospodářské komory připravují 

 

Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):    

17.9. Firemní a osobní prezentace na profesní sociální síti LinkedIn             Zdroj: OHK Olomouc 

 

Okresní hospodářská komora Přerov (www.hkprerov.cz):   

1.10. Obchodník moderní doby                      Zdroj: OHK Přerov 
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http://www.hkprerov.cz/projekty/mezinarodni-projekt-be-entrepreneuer/
http://www.hkprerov.cz/projekty/profesni-rust-v-materskych-skolach/
http://www.kr-olomoucky.cz/ctvrty-rocnik-souteze-nejlepsi-spoluprace-roku-vyhlasen-aktuality-3423.html
www.hkol.cz
http://www.hkprerov.cz/

