OBČASNÍK PRO PODNIKATELE
6/2015

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Tento občasník je realizován a financován za podpory Olomouckého kraje z projektu BusinessPoint

Podpořte oděvní firmy z regionu, shlédněte módní přehlídku: přijďte na Olomouc Fashion Day
KHK OK pořádá 1. ročník oděvní akce s názvem „OLOMOUC FASHION DAY“, jehož jednu část tvoří
módní přehlídka pro veřejnost a druhou odborná konference. To vše na podporu oděvního průmyslu,
který má historicky v kraji silné kořeny. Akce se uskuteční 30. září 2015 v Regionálním
centru Olomouc. Na konferenci se odborníci mimo jiné pokusí představit oděvnictví a textilní průmysl
jako perspektivní odvětví z nejrůznějších úhlů pohledu. Tato akce navazuje na loňský úspěšný nultý
ročník, který se konal ještě pod názvem Oděvní Haná žije. Cílem aktivity je ukázat, že
v Olomouckém kraji funguje řada firem, která se zabývá výrobou oděvů i to, že textil a jeho
zpracování může mít daleko širší průmyslové užití.
Zdroj: KHK OK

 Přijďte na Burzu práce a vzdělání v Olomouckém kraji
Přijďte se podívat, nebos e jako firma zúčastněte, Burzy práce a vzdělání. Na akci se na jednom místě
představí firmy, kterým dlouhodobě chybí kvalifikovaná pracovní síla v určitých profesích, a střední
a vysoké školy, na kterých je možné nedostatkové vzdělání získat. V Olomouckém kraji proběhnou
v na podzim 2015 tři burzy – v Přerově, Olomouci a Šumperku. Účast na burze může být prospěšná
tomu, kdo hledá práci, přemýšlí o tom, jak si doplnit nebo změnit vzdělání, vybírá pro své dítě a spolu
s ním perspektivní obor vzdělání, věnuje se poradenství k volbě povolání nebo se zajímá o pracovní
trh. Burza je otevřená široké veřejnosti a účast na ní je bezplatná. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK

 Výpis snímku z katastrální mapy nově k dispozici na Czech POINTECH Hospodářské komory
Podnikatelé a občané, kteří potřebují při nákupu či prodeji pozemku nebo domu doložit snímky
z katastrálních map, už nemusí pro ně chodit na katastrální úřad. Kontaktní místa veřejné správy,
která provozuje Hospodářská komora České republiky v rámci projektu CzechPOINT, poskytují od
dnešního dne novou službu – Výpis snímku z katastrální mapy. Služba bude dostupná prostřednictvím
48 kontaktních míst Hospodářské komory ve všech krajích České republiky. Více ZDE.
Zdroj: KHK OK/HK ČR

 Možnost čerpání finančních prostředků v rámci ITI Olomoucké aglomerace
Představujeme Vám možnost čerpání finančních prostředků prostřednictvím integrovaných nástrojů.
Ty se zaměřují na souhrnné řešení problémů v regionu, v našem případě v Olomoucké aglomeraci,
která je tvořena jádry měst Olomouc, Přerov, Prostějov. Strategie ITI Olomoucké aglomerace se
především zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti regionu. Formulář a bližší
informace ZDE.
Zdroj: KHK OK

Oslava maršála Radeckého
Ve dnech 28. a 29. srpna 2015 se v Olomouci uskuteční 14. ročník oslavy významného českého
vojevůdce a geniálního stratéga polního maršála Josefa Václava Radeckého z Radče. Jeho legenda,
i přes mnoho proměn a po více než půldruhém století, žije dále a je nanejvýš vhodné si ji v Olomouci
- ve městě, ve kterém velmi rád pobýval, slavnostně připomínat. V rámci oslav vystoupí řada
zahraničních vojenských hudeb a Ústřední hudba Armády České republiky se svými sólisty. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování žen a mužů se zástupkyní Kanceláře veřejného
ochránce práv
Jste zástupcem/zástupkyní zaměstnavatelů, hospodářské komory, podnikatelského svazu či odborů?
Máte zájem, aby muži i ženy dostávali za stejnou práci stejnou odměnu? Chcete být součástí kulatého
stolu, jehož výstupem bude poziční dokument. Přijďte se zúčastnit kulatého stolu, který se zaměří
na hledání způsobů, jak předcházet nerovnému odměňování žen a mužů v České republice. Ve středu
7. října 2015 na Okresní hospodářské komoře Olomouc, Opletalova 1, Olomouc. Více ZDE.
Zdroj: OHK Olomouc

Exkurze do automobilky Hyundai a Pivovaru Radegast
Připravili jsme pro Vás jedinečnou exkurzi do výrobního závodu automobilky Hyundai a Pivovaru
Radegast v Nošovicích. V automobilce Hyundai prohlédneme vybrané výrobní haly, zejména lisovnu,
svařovnu, převodovkárnu a finální montáž. Délka exkurze je 1,5 hod. Po skončení exkurze
v automobilce zamíříme do Pivovaru Radegast, kde budete moci nahlédnout do tajemství jiných
technologií. Projdeme si návštěvnické centrum, prostory vlastní výroby piva, výroby sladu, stáčírnu,
ležácké sklepy, varnu a na závěr se uskuteční občerstvení spojené s ochutnávkou piva. Délka exkurze
2 hod. Vše proběhnou dne 13. 10. 2015.
Zdroj: OHK Olomouc

 Projekt B-ENTREPRENEUR PROJECT – 81 projektů analyzováno
Okresní hospodářská komora Přerov je součástí partnerství v rámci mezinárodního projektu
B-ENTREPRENEUR v programu LLP. Partnerství pokračovalo s analýzou 81 osvědčených projektů,
které dosáhly nejvyšší známky z hlediska kvality, adaptability a dostupnosti informací po první
provedené analýze. Každý partner odpovědný za provádění výzkumu obdržel určitý počet projektů,
které byly určeny k podrobnější analýze. Tato analýza vedla k výběru nejméně čtyř projektů každého
partnera. Tyto projekty budou uloženy v Online Library, která je nyní ve vývoji a bude dokončena
v měsíci říjnu 2015. Více o projektu ZDE.
Zdroj: OHK Přerov

Čtvrtý ročník akce k podpoře středního odborného školství
V září 2015 proběhne 4. ročník akce k podpoře středního odborného školství na Jesenicku. Akce
proběhne v konferenčním centru v Penzionu U Petra v Jeseníku na Lipovské ulici. Na akci budou
přítomny všechny střední odborné školy z Jesenicka, podnikatelé a zástupce Úřadu práce.
Zdroj: OHK Jeseník

 Třetí roční jarmarku „Vyrobeno pod horou Děda Praděda“
V 13. 6. 2015 se zaplnilo Jesenické náměstí různými výrobci regionálních produktů v rámci akce
„Vyrobeno pod horou Děda Praděda“ jarmark připravila OHK ve spolupráci s MKZ Jeseník, akce
proběhla v rámci projektu „Podpora regionálních firem na Česko – polském příhraničí“. Během
regionálního dne odborná komise vybírala nejlepší regionální výrobek a návštěvníci akce hlasovali
o nejlepšího prodejce. Nejlepším regionálním výrobkem se stala ručně vyráběná keramika
od Markéty Brachtlové, druhé místo vyhrálo růžové pšeničné pivo s příchutí jeřabin a třetí místo
získala Miroslava Svozilová se šípkovým sirupem.
Zdroj: OHK Jeseník

Projekt „Podpora integrace propouštěných zaměstnanců členských firem OHK Jeseník na trhu
práce“ stále probíhá
Hledáme vhodné zaměstnance, kterým končí smlouva na dobu určitou, nebo jsou ve výpovědní lhůtě.
Nabízíme jim kvalifikační a rekvalifikační kurzy (svářecí kurzy, NC obrábění, řidičské oprávnění sk. C),
počítačové kurzy, výuku jazyku. Zájemci se můžou hlásit na emailu: ohk@jesenik.com.
Zaměstnavatelům nabízíme v průběhu vzdělávacích aktivit proplacení mzdových nákladů. Projekt je
financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Více ZDE.
Zdroj: OHK Jeseník

 Hospodářské komory připravují
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje (www.khkok.cz):
30. 09. 2015 - Olomouc Fashion Day – odborná konference spojená s módní přehlídkou
20. 10. 2015 - Burza práce a vzdělání v Olomouci
Okresní hospodářská komora Olomouc (www.hkol.cz):
16. 09. 2015 - Setkání čtyř bankovních manažerů
07. 10. 2015 - Kulatý stůl k tématu nerovného odměňování žen a mužů se zástupkyní Kanceláře
veřejného ochránce práv
13. 10. 2015 - Exkurze do Hyundai Nošovice a Pivovaru Radegast
Okresní hospodářská komora Prostějov (www.ohkpv.cz):
07. 09. 2015 - Majetková a trestně-právní odpovědnost obcí a zastupitelů
22. 09. 2015 - Poskytování první pomoci v terénu i na pracovišti
01. 10. 2015 - Pracovně-lékařské služby
09. 10. 2015 - Majetková a trestně-právní odpovědnost jednatelů, členů představenstev a společností
05. 11. 2015 - Zdravotní pojištění
24. 11. 2015 - Důchodové pojištění
Okresní hospodářská komora Jeseník (www.ohk.jesenik.com):
28. 08. 2015 - Podnikatelské neformální setkání na sportovním odpoledni o Pohár Předsedy
v areálu u Hranic v Mikulovicích
září 2015 - 4. ročník akce k podpoře středního odborného školství na Jesenicku
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