A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2010. évre szóló feladatterve
Stratégiai célkitűzések:


A pénzügyi és gazdasági válság negatív hatásai még várhatóan 2010-ben is érezhetők
lesznek, ezért a kamarai tevékenységnek sokoldalúan és hatékonyan segíteni kell a
vállalkozások működőképességének fenntartását.

Legfontosabb módszerek:
-

tartalmas szakmai rendezvények szervezése,
rendszeres tájékoztatás a működéshez és fejlesztésekhez szükséges forrásokról
(hitelek, pályázati lehetőségek),
figyelem felhívás az innovációban, az új technológiák alkalmazásban rejlő
lehetőségekre,
a cégek piacra jutásának segítése hazai és külföldi üzleti és tájékoztató fórumok
szervezésével, üzleti ajánlatok rendszeres közvetítése a vállalkozások felé, beszállítói
fórumok szervezése.



Eleget kell tennünk a 191/2009. (IX.15.) számú kormányrendeletben a kamarák számára
előírt építőipari regisztrációs feladatoknak.
Mindezt úgy kell megszervezni és lebonyolítani, hogy a vállalkozások könnyen,
egyszerűen tudjanak regisztrálni, s a kamara részéről ne az ellenőrzési, hanem a segítő
szándékot érezzék.



Ha lehet, 2010-ben még hatékonyabban kell működtetni a hálózati rendszereket. A
klubok, klaszterek célirányos tevékenységével – a minőségügy, adózás, beszállítás,
innováció területén – elő kell segíteni a versenyképesség fenntartását és javítását.



A jövő évben kitüntetett szerepe lesz tevékenységünkben az innovációnak. Egyrészt a
legszélesebb vállalkozói körben tudatosítani kell az innováció fontosságát és
hasznosságát, el kell oszlatni azt a misztikumot, amely szerint innovációra csak nagy
vállalatok képesek. Az Innovációs Klaszter tevékenységén keresztül érzékeltetni kell a
kisvállalkozásokkal, hogy az új eljárások, módszerek, technológiák alkalmazása, a
tudomány eredményeinek hasznosítása a versenyképesség egyik kulcskérdése.



2010 májusában kamaránk lesz a házigazdája „A Kézművesség 1000 éve a Kárpátmedencében” című rendezvénysorozatnak. Ennek keretében a veszprémi Gizella napi
rendezvények idején kézműves konferenciát szervezünk, a városi önkormányzattal
közösen kézműves vásárt rendezünk, készíttettünk egy kiadványt Veszprém megye
kézművességének múltjáról, s ebben az időben itt tartja soros ülését a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége.
A rendezvénysorozat alapos előkészítést, sokoldalú szervezőmunkát és egyeztetést
igényel, mindezt fegyelmezetten, magas színvonalon kell végrehajtanunk.



A válság időszakában még nagyobb jelentősége lesz a minőségnek. A termék minőség
mellett az egész szervezet komplex működése a kiváló minőség, a piacképesség és

hatékonyság javítását kell, hogy szolgálja. A kamara a Minőség Klub tartalmas
működésével, és a Minőség Díj ösztönző erejével segíti elő a minőségügy fejlődését.


A jövő évben országgyűlési képviselők választására kerül sor, új kormány alakul, s ezzel
összefüggésben változások várhatók a vállalkozási környezetben – adók, járulékok,
tevékenység szabályozás, pályázati támogatások, stb. –. A kamarai rendszernek erre fel
kell készülni és konkrét megoldási javaslatokat letenni az új kormány asztalára. Ebben az
előkészítő munkában valamennyi kamarának részt kell vállalni, de a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara részéről egy határozott koordinációra van szükség.



Tovább kell folytatnunk a 8. sz.-ú főút fejlesztésével kapcsolatos kamarai koordinációt.
Most már elsősorban arra kell koncentrálni, hogy a fejlesztési program időben és
tervszerűen megvalósuljon. E célból a jövő évben is két nyilvános fórum keretében
tekintjük át a projekt megvalósulását.



Egyre nagyobb az igény a különböző szintű országos, megyei, TOP 100, stb. – gazdasági
elemző anyagokra. Ez segíti eligazodni a vállalkozásokat a gazdasági-pénzügyi
folyamatokban, tájékoztatást ad egy-egy térség fejlődési trendjeiről, s elhelyezheti saját
vállalkozását, annak teljesítményét adott régióban.
Amíg nem lesz kötelező regisztráció révén megfelelő adatbázisa a kamarának, az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, a Központi Statisztikai Hivatallal kell olyan
együttműködést kialakítani, hogy a szükséges gazdasági adatok rendelkezésre álljanak.



A kamarának fegyelmezett, takarékos gazdálkodást kell folytatni. Több tényező miatt
összes bevételünk csökken – bérleti díjak, tagdíjak, okmányhitelesítés, szakképzési
támogatás – de az elmúlt években felhalmozott tartalék lehetővé teszi a biztonságos
működést.



A szakképzés területén a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság bizonytalan
finanszírozása új helyzetet teremthet. A kamarának szoros együttműködést kell kialakítani
a TISZK-ekkel és iskolákkal, egyrészt segítségükkel naprakész információkkal kell
rendelkezni a képzési lehetőségekről, másrészt megfelelő eszközökkel elő kell segíteni a
munkaerő piaci igényeknek megfelelő szakember képzést. Az együttműködés keretében el
kell kezdeni végrehajtani az általános iskolákban a pályaorientációs stratégiát, ami
megfelelő információkhoz juttatja a pályaválasztás előtt álló tanulókat, s orientálja őket a
hiányszakmák felé.



Tovább kell erősíteni az együttműködést a hatóságokkal és önkormányzatokkal. A
rendszeres tájékoztatáson túl érvényre kell juttatni azt a – most már kormányzati – elvet,
hogy az ellenőrző szervezetek először hívják fel a figyelmet a hiányosságokra, s csak
ismételt jogsértés esetén bírságoljanak.
A vállalkozások piacra jutásának elősegítése, a versenyképesség növelése érdekében
közös – az ITD Hungary, Veszprém Megyei Önkormányzat, társkamarák, külföldi
kamarák, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Pannon Egyetem –
akciókkal, fellépéssel kell segíteni a gazdaság szereplőit.
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Részletes feladatterv
Testületi ülések


Küldöttgyűlés
2010. április 27.
Napirend:
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi
tevékenységéről
- Jelentés a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi
költségvetésének teljesítéséről
- Jelentés a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző
Bizottságának 2009. évi tevékenységéről
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. évi mérlegének
elfogadása
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évre szóló
feladattervének és költségvetésének elfogadása
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
jelentése



Elnökségi ülés: az Elnökség külön döntése alapján



Tagozati ülések: október hónap
Téma: Jövő évi feladattervhez javaslatok megfogalmazása



Kereskedelmi Kollégium: önálló munkaterv alapján



Turisztikai és Vendéglátó Kollégium: önálló munkaterv alapján



Közlekedési Kollégium megalakítása
Időpont: június
Elnökségi Tanácsadó Testület ülése
Téma: A kamara 2009. évi tevékenysége, tájékoztató Veszprém megye gazdaságáról
Időpont: április



Gazdaságfejlesztés
A megyei vállalkozások versenyképességének növelése, piacra jutásuk elősegítése, üzleti
tevékenységük támogatása érdekében a korábbi gyakorlatot követve 2010-ben is
együttműködési megállapodást kívánunk kötni a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Az
együttműködés keretében megkötendő támogatási szerződésben meghatározzuk azokat a
konkrét intézkedéseket és programokat, melyek finanszírozásához az önkormányzat
hozzájárulását kérjük.


Közös találkozóra hívjuk a regionális, ill. megyei hatóságok (APEH, fogyasztóvédelem,
munkavédelem, munkaügyi felügyelőség, ÁNTSZ, élelmiszerlánc-biztonsági hivatal)
vezetőit a vállalkozások jogszerű működésével kapcsolatos szabályozások gyakorlati
alkalmazásának megismerése, az ellenőrzések tapasztalatainak megvitatása céljából.
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Célunk továbbá az illetékes hatóságokkal olyan kapcsolat kialakítása, hogy megfelelő
intézkedésekkel segítsék elő a gazdaság hatékony működését.
Időpont: október

Szakmai klubok, klaszterek


Közép-dunántúli Regionális Beszállítói Klub

A régió kereskedelmi és iparkamaráival és a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési
Ügynökséggel (ITD Hungary Zrt.) karöltve 2007-ben hoztuk létre a regionális beszállítói
klubot azzal a céllal, hogy integráló és koordináló szerepet töltsünk be a járműalkatrészgyártás, gépipar és elektronikai ipar területén működő beszállítással foglalkozó vállalkozások
között. A klub tevékenységével elő kívánjuk segíteni az üzleti partnerek egymásra találását,
az innovatív gondolkodás elterjesztését és a korszerű technológiák, módszerek és
tapasztalatok átadását. A klub alapításakor létrehozott, az érintett megyékben működő
beszállítók adatait tartalmazó adatbázist továbbra is folyamatosan frissítjük, hogy ezáltal is
megkönnyítsük a beszállítói láncban résztvevő potenciális partnerek egymásra találását.
Tekintve, hogy a gazdasági válság köztudottan az ezekben az iparágakban működő
vállalkozásokat sújtotta leginkább, a jövőben még inkább keressük azokat a lehetőségeket –
fórumok, szakmai tájékoztatások szervezése, a tevékenységüket segítő pályázati lehetőségek
felkutatása – melyek révén hozzásegíthetjük őket a válságból való mielőbbi kilábaláshoz.


Megyei Minőség Klub

2006 májusában a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával 21 megyei
vállalat és intézmény megalapította a Veszprém Megyei Minőség Klubot, melynek alapvető
célja a minőségszemlélet, a szervezeti kiválóság modell terjesztése, az egymástól tanulás, a
legjobb gyakorlat és a tapasztalatok továbbadása. A klub működéséhez szükséges tárgyi,
technikai és személyi feltételeket a kamara biztosítja. A klubtagok rendszeresen - általában
negyedévente – találkoznak, rendszerint mindig más-más klubtag ad otthont az
összejövetelnek. Az ülések keretében a vendéglátó vállalkozás, ill. intézmény bemutatja
tevékenységét, minőségirányítási rendszerét, a résztvevők előadásokat hallhatnak aktuális
szakmai témákban és kicserélhetik egymás között tapasztalataikat. A klub nyitott valamennyi
érdeklődő számára, a részvétel ingyenes. A tagok száma folyamatosan emelkedik, mára már
megduplázódott a kezdeti létszám, és egyre népszerűbbek az összejövetelek. A klub
tevékenységét a jövőben még tovább szeretnék népszerűsíteni és kibővíteni, elsősorban a
vállalkozások taglétszámát kívánjuk növelni. A klub segítségével, szakmai támogatásával
kívánjuk a Megyei Minőségi Díjat széles körben népszerűsíteni, meggyőzni a gazdálkodókat,
hogy érdemes a minőségügybe befektetni, hiszen ez jelenti a versenyképesség megőrzésének,
ill. fokozásának egyik alapvető feltételét.


Könyvelő Klub

A 2007-ben megalakult Könyvelő Klub működését a jövőben is biztosítani kívánjuk azzal a
céllal, hogy a vállalkozások megfelelő tájékoztatást kapjanak a mindenkori adózási és
pénzügyi számviteli szabályozás rendszeréről, követelményeiről, megismerjék a jogszabály
módosításokat és megoszthassák egymás között tapasztalataikat. Az összejövetelek
időpontját, témáját a tagok az aktuális tennivalók alapján maguk határozzák meg.
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Energia Klub

A klub működésének főbb céljai:
fórumot biztosítani a cégek részére az energiával kapcsolatos kérdéseik, problémáik
megvitatására,
- hozzáértő és felkészült előadók felkérésével tájékoztatást nyújtani a vállalkozások
részére az energiatermelés és forgalmazás témakörében,
- a klubon belül megfelelő együttműködő partnerek megtalálása a közös energia
beszerzés érdekében,
- jó megoldások és tapasztalatok átadása klub tagjai részére,
- tájékoztatás a megújuló energiák előállítására és hatékony felhasználására,
- folyamatos tájékoztatás a tagok részére az energiafelhasználásra vonatkozó
pályázatokról,
- érdemi felvetések, javaslatok továbbítása a kormányzat részére.
2010-ben két ülést szervezünk (márciusban és szeptemberben) az aktuális pályázatokról,
hatályos környezetvédelmet és megújuló energia felhasználást érintő szabályozásokról,
kapcsolódó problémákról.
-



Fodrász és Kozmetikus Klub
Az elmúlt évben megalakult Fodrász- és Kozmetikus Klub tagjai részére az év folyamán
két szakmai foglalkozást szervezünk.
Időpont: tavasz – ősz



Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter

11 Veszprém, ill. Fejér megyei vállalkozás részvételével megalakítottuk a Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Klasztert, melynek menedzsment feladatait kamaránk látja el. A
klaszterbe tömörülő vállalkozások egymástól független vállalkozások, amelyek a kölcsönösen
előnyös együttműködés keretein belül egymást kiegészítő tevékenységet végeznek, egymással
kapcsolatban vannak (pl. beszállítói, kutatás-fejlesztési, vásárlói, stb.), egymással
versenyeznek. A klaszterben piacgazdasági együttműködések is kialakulnak, a tagok új
piacokat fedeznek fel és ehhez új szolgáltatásokat és termékeket fejlesztenek. A klaszter
pályázat keretében erősíti együttműködését, a Pannon Egyetem bevonásával pedig specifikus
K+F projektet hajt végre 2010-ben a tagok piaci igényeinek figyelembe vételével.


Észak-Balatoni Turisztikai Klaszter

A Balaton északi partján és Veszprém térségében működő, szállásférőhely értékesítésével
foglalkozó vállalkozások 3 évvel ezelőtt megalakították az Észak-balatoni Turisztikai
Klasztert, melynek menedzsment feladatait a kamara látja el. A klaszter célja a térség
ismertségének növelése, turisztikai vonzerejének bemutatása közös marketingakciók
szervezésével, közös projektekben való együttes részvétel, tapasztalatcsere, egymás segítése.
A klaszter jövő évi programjában szerepel a szállodák új minősítési rendszerének
megvitatása.


Innovációs Tanács

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Tanács a regionális innováció fejlesztésében
érdekelt szervezetek önszerveződéssel létrejövő döntéshozó és koordináló testülete. A KDRIT
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társadalmi szervezet, mely a tagok által meghatározott alapszabály szerint működik. A
KDRIT működésének legfontosabb célkitűzése, hogy elősegítse az innováció gazdasági
hasznosulását, elterjesztését és társadalmasítását.

A Tanács feladatai:
-

-

-

-

A KDRIT kiemelten fontos tevékenysége, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a
Regionális Fejlesztési Tanács számára a Regionális Innovációs Alap felhasználásával
kapcsolatban.
A KDRIT az innováció regionális hálózati működésének koordinálása, az információk
kezelésére, az innovációs folyamatok összehangolása érdekében együttműködik a
Regionális Innovációs Ügynökséggel.
A KDRIT részt vesz a regionális fejlesztési programok és regionális innovációs
stratégiák kidolgozásában, megvalósításában, az innováció regionális irányítási
szintjének kiépítésében, az innováció regionális intézményrendszerének fejlesztésében
a régió tudásalapú felzárkóztatása érdekében.
A KDRIT elősegíti a regionális információs folyamatok felgyorsítását, a térségen
belüli innovációban érdekelt intézmények és vállalkozások együttműködését, továbbá
ösztönzi a tudásáramlást.

2010-ben 2 tanácsülést szervezünk (2010. április és október) az intenzív gazdaságélénkítő
innovációs lehetőségek megvitatása, kapcsolódó pályázatok, fejlesztési programok értékelése
céljából.


A 2009-ben létrehozott Turisztikai és Vendéglátó Kollégium keretében higiéniai
minimumvizsgát szervezünk a vendéglátásban és kereskedelemben dolgozók számára.

Tanácsadás, üzleti szolgáltatások,


Folyamatos tanácsadást végzünk a megyei vállalkozások részére pályázati és
kedvezményes hitellehetőségekről, vállalkozásindítással kapcsolatos kérdésekben,
működési feltételekről, minőségüggyel kapcsolatos témákban. Pályázati tájékoztató
fórumokat szervezünk az újonnan meghirdetésre kerülő országos pályázatokról
Veszprémben, Pápán és Tapolcán. Együttműködve a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökséggel tájékoztatókat szervezünk a régiós pályázati lehetőségekről.
Időpont: meghirdetés szerint



Kamaránk 2004. óta a Magyar Szabadalmi Hivatallal együttműködve működtet
iparjogvédelmi információs szolgálatot. A szolgáltatás célja, hogy a Magyar Szabadalmi
Hivatal hátterével nyújtson segítséget az ötletgazdák, a feltalálók, a kis- és
középvállalkozások részére az oltalmi formákban való eligazodásban, azok
kiválasztásában, az iparjogvédelmi adatbázisok használatában.



Üzleti partnerközvetítő tevékenységet végzünk, melynek során a kamaránkhoz érkező
hazai és külföldi üzleti ajánlatokat közzé tesszük, adott esetben célirányosan megküldjük
az érintett vállalkozások részére. A tagjainktól érkezett ajánlatokat eljuttatjuk a kért
relációba.
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2010. május 7-10. között kamaránk szervezi „A kézművesség 1000 éve a Kárpátmedencében” c. nagyszabású országos programot. A rendezvénysorozat a Veszprémi
Gizella Napok keretében kerül sorra. A programban szerepel egy országos kézműves
konferencia, a 2009-ben Magyar Kézműves Remek díjat nyert alkotások kiállításának
megrendezése az MTA VEAB Székházban, egy kézműves kirakodó vásár, továbbá egy
kiadvány készíttetése a megye kézművességéről.



Megyei és Regionális Minőségi Díjat hirdetünk, megszervezzük a pályázati folyamat –
pályázók felkészítése, értékelés, eredményhirdetés, díjátadás – lebonyolítását.
Időpont: március - november



2010-ben is elkészítjük a megye gazdasági elemzését tartalmazó TOP 100 kiadványt és
sajtótájékoztató keretében mutatjuk be az érdeklődőknek.
Időpont: október



Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézetének (GVI) koordinálásával félévente
megkérdezzük vállalkozásainkat az általuk várt konjunktúra-változásokról. A begyűjtött
véleményeket megküldjük a GVI-nek, ahol országos elemzést készítenek belőle és azt
nyilvánosságra hozzák.



Továbbra is folyamatosan végezzük a Széchenyi-kártya regisztrációt.



A kamarai törvényben megfogalmazottaknak megfelelően végezzük az okmányhitelesítési
tevékenységünket, ATA –igazolványok és származási bizonyítványok kiadását.

Nemzetközi kapcsolatok
Külgazdasági tevékenységünk elsődleges célja a megyei vállalkozások külpiacra jutásának
elősegítése. Ennek érdekében üzletember-találkozókat, ország tájékoztatókat, szakmai
fórumokat szervezünk bel- és külföldön egyaránt.


A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségével közösen fórumot rendezünk a
lengyel üzleti kapcsolatok iránt érdeklődő vállalkozások részére. A rendezvény során a
nagykövetség kereskedelmi tanácsosa bemutatja a lengyel-magyar együttműködés
helyzetét és felveti azokat az együttműködési lehetőségeket, amelyek számot tarthatnak a
sikerre.
Időpont: május



Orosz üzleti fórumot és üzletember-találkozót rendezünk az MKIK Magyar- Orosz
Tagozatának közreműködésével.
Időpont: június



Magyar-román üzletember találkozót szervezünk Kolozsváron a Kárpátia Magyar-Román
Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével elsősorban az építőiparban érdekelt
vállalkozások részére.
Időpont: szeptember-október
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A korábbi jó tapasztalatok és sikerek alapján ismét üzleti fórumot szervezünk az Osztrák
Kereskedelmi Ügynökök Szövetségével az Ausztriában jól bevált ügynökön keresztüli
értékesítési forma ismertetésére és konkrét üzleti kapcsolatok létrejöttének elősegítésére.
Időpont: november



Relációs tájékoztatót szervezünk a külföldi kereskedelmi szolgálatok (Ausztria,
Németország, Szlovénia) képviselőinek közreműködésével azon célból, hogy
vállalkozásaink naprakész piaci információhoz jussanak az adott ország vonatkozásában.
Időpont: május



Az ausztriai Vorarlberg tartomány gazdasági kamarájával fennálló kapcsolatunk
eredményeképpen ismét megrendezzük a vendéglátóiparban dolgozó szakemberek
számára az állásbörzét, akik a téli szezonban szervezett keretek között Ausztriában
kívánnak munkát vállalni, és tavasszal ismét visszatérnek munkahelyükre. Ezzel
elsősorban a Balaton-parti szállodák munkaerő gondjain kívánunk enyhíteni.
Időpont: szeptember-október

Szakmai konferenciák


A KISOSZ Veszprém megyei szervezetével közös szervezésben kerül sorra a szokásos
szezonnyitó konferenciánk, melynek keretében a vendéglátó és kereskedő vállalkozók
tájékoztatást kapnak a működésüket érintő jogszabályváltozásokról és az aktuális
pályázati lehetőségekről.
Időpont: április



Nemzetközi konferenciát szervezünk környezetvédelem, energiahatékonyság témakörben,
mellyel a vállalkozások környezettudatos működésének a fontosságára kívánjuk felhívni a
figyelmet.
Időpont: május 12.



Gazdasági fórumot szervezünk a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködve a
várható gazdasági kilátásokról.
Időpont: június



Tovább folytatjuk a 8. sz. főút fejlesztésével, ill. felújításával, valamint az M8-as
gyorsforgalmi út mielőbbi megépítésével kapcsolatos lobby tevékenységünket. Ennek
keretében ismét tanácskozásra hívjuk az illetékes szervek és érintett térségek képviselőit.
Időpont: június

Funkcionális fórumok
E fórumokon az érdeklődő vállalkozások konzultációs lehetőséggel egybekötve tájékoztatást
kaphatnak az üzleti tevékenységüket érintő jogszabály módosításokról és a szabályozók
változásáról.


2010-ben is megrendezzük a szokásos év eleji adófórumot, melynek témája a jogszabályi
változások ismertetése.
Időpont: január
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Környezetvédelmi termékdíj fórum a 2010. évi szabályozás változásairól
Időpont: április



Fogyasztóvédelmi fórum és nyílt nap a
közreműködésével.
Időpont: április



A Magyar Könyvelők Országos Egyesületével szakmai fórumot rendezünk a fizetési
meghagyásos eljárás 2010. június 1-jétől érvénybe lépő változásairól.
Időpont: május



Munkaügyi fórum a Regionális Munkaügyi Központtal közösen a munkahelymegőrző
támogatásokról és a megváltozott munkaképességű munkaerők foglalkoztatásáról.
Időpont: május

Regionális Fogyasztóvédelmi Hatóság

Szakmai fórumok
A különböző szakmákban szervezett fórumokon a résztvevő vállalkozások tájékozódhatnak a
szakmájukat érintő szabályozásokról, új eljárásokról, technológiákról, tapasztalatcserét
folytathatnak egymás között a felmerült problémákról, tanulhatnak egymástól.


Építőipari fórum
Témák: tájékoztató a vállalkozók kivitelezői nyilvántartásba történő bejelentkezéséről,
munkavédelmi követelmények és jogszerű foglalkoztatás az építőiparban
Időpont: január



Fórum a vendéglátó-ipari vállalkozások részére
Időpont: március



Fórum a kereskedelmi vállalkozások részére
Időpont: október

Pályázatok


Klaszterpályázat

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter 2008. június 4-én alakult meg
Veszprémben. A szervezetet járműgyártók számára alkatrészeket előállító Veszprém és Fejér
megyei vállalkozások alkotják. A klaszter - az élenjáró vállalkozások és a Pannon Egyetem
bevonásával - soraiba tömöríti azon KKV-kat, amelyek tanulni akarnak, s az új K+F
eredmények alkalmazásával javítani akarják teljesítményüket. A résztvevők célul tűzik ki az
innovatív gondolkodás elterjesztését, az élenjáró technológiák és eljárások megismertetését,
az arra érdemes kutatás-fejlesztési eredmények hasznosítását, a tudomány és a gazdaság
képviselőinek együttműködését.
2008 szeptemberében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint a klaszter
menedzsmentszervezete - indult az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli
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Operatív Programjának keretein belül meghirdetett „Regionális jelentőségű klaszterek közös
beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” című pályázaton.
A projekt címe: Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai közötti üzleti
kooperáció, technológia- és tudástranszfer fejlesztése.
A projekt céljai:
-

a klasztertagok kutatás-fejlesztési tevékenységének összehangolása;
szoros együttműködés kialakítása a Pannon Egyetemmel a K+F tevékenység területén
és a mérnökképzésben;
az egyes cégek kutatás-fejlesztési és technológiai eredményeinek közös hasznosítása a
versenyképesség fokozása céljából;
egymás segítése új beszállítói piacra való bejutáshoz;
exportpiaci lehetőségek közös feltárása;
technológiai problémák közös megoldása;
a klaszter taglétszámának növelése;
tapasztalatszerzés céljából beszállítói, technológiai vásáron, kiállításon való részvétel;
az új, korszerű tudás átadása tréningek útján.

A pályázatban foglalt 2010-es tevékenységek:
2010. I. félév:
Február: egy klaszterülés szervezése
- Február: K+F projekt a Pannon Egyetemmel
- Március: látogatás a Dunaújvárosi Főiskolán
- Szakmai tanácsadás a klasztertagok részére
- Projektmenedzsment és kommunikáció
2010. II. félév:
-

Szeptember: egy klaszterülés szervezése
Szeptember: Piacfeltáró anyag készítése a Pannon Egyetemmel
Szakmai tanácsadás a klasztertagok részére
Projektmenedzsment és kommunikáció



Iparjogvédelmi pályázat

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara projektpartnerként vesz részt további 10
országgal a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program keretein belül
meghirdetett „Innovatív vállalkozó környezet fejlesztése” című pályázatban.
Projekt címe: Iparjogvédelem fejlesztése Délkelet-Európában
Vezető partner:
-

Velencei Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara (Olaszország)
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Projekt partnerek:
-

Anconai Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara (Olaszország)
AS.FOR.M - Transznacionális Képzési és Foglalkoztatási Társulás (Románia)
Austria Wissenschaftsservice GmbH (Ausztria)
Epirusi Vállalkozói és Technológiai Fejlesztési Központ (Görögország)
Kereskedelmi, Ipari, Hajózási és Mezőgazdasági Kamara Constanta (Románia)
Közép-Macedóniai Vállalkozói és Technológiai Fejlesztési Központ (Görögország)
Közép-Magyarországi Innovációs Központ Budaörs (Magyarország)
Ovidius Egyetem, Constanta (Románia)
Uzice Regionális Kereskedelmi Kamara (Szerbia)
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Magyarország)

A projekt céljai:
-

Iparjogvédelmi tanulmányok, elemzések készítése
Innovatív iparjogvédelmi szolgáltatások fejlesztése
KKV-k támogatása, innovációra ösztönzése az új iparjogvédelmi szolgáltatások
bevezetésével

A pályázat 2010-re vállalt feladatai:


5 innovatív szolgáltatás és együttműködés bevezetése
Üzleti közvetítők és KKV-k bevonása a projektbe
Új eszközök és IT támogatási rendszerek fejlesztése a KKV szolgáltatások
bevezetéséhez és az üzleti közvetítők segítségéhez (hozzájárulás az új eszközök és
nyelvi szolgáltatások fejlesztéséhez)
Projektmenedzsment és kommunikáció

Regionális Innovációs Ügynökség pályázat

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2005. január 1-én alakult nyolc régiós
innovációs hídképző szervezet, illetve felsőoktatási intézmény konzorciumaként. A Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal 2007. decemberben pályázatot irt ki a RIÜ-k
tevékenységének támogatására. A pályázat célrendszerének megfelelően 2008. februárban,
hat szervezet – köztük a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – megalapította a
Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-t, amely benyújtotta
pályázatát a KDRIÜ tevékenységének folytatását segítő forrás megszerzésére.
A KDRIÜ célja nonprofit jellegéből adódóan nem a jövedelemszerzés, hanem a társadalom
közös szükségleteinek kielégítését szolgáló tevékenységek ellátása, mégpedig a Középdunántúli Régióban a regionális innovációs folyamatok generálása, összehangolása,
koordinálása, a technológiai innovációs hálózatok szervezése, és főként innovációs és
innovációt segítő szolgáltatások nyújtása.
A társaság tevékenysége:
-

regionális gazdaságfejlesztés;
munkahelyteremtés és megtartás támogatása;
fejlesztési források innovációs célú felhasználásának elősegítése;
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-

decentralizált pályázati rendszerek kialakításának szakmai támogatása;
regionális innovációs stratégia fejlesztése;
innovációval kapcsolatos regionális adatbázis kialakítása és működtetése;
információszolgáltatás interregionális és nemzetközi együttműködések elősegítése
érdekében
a régió innovációs tevékenységének rendszeres felmérése, elemzése és értékelése;
regionális innovációs intézményrendszer fejlődésének elősegítése;
innovációs együttműködések koordinálása;
kapcsolattartás az innováció fejlesztésében érdekelt regionális, országos és nemzetközi
intézményekkel, szervezetekkel;
a regionális innovációs tevékenységek széleskörű megismertetése érdekében
folyamatos kommunikációs tevékenység végzése;
innovációs képzésfejlesztés és képzések szervezése;
innovatív ötletek gyűjtése, projektfejlesztés.

A RIÜ-ben vállalt feladatok 2010-ben:
-

A Regionális Innovációs Tanács üléseinek előkészítése, az ülésekről jegyzőkönyv
vezetése, sajtóinformációk szétküldése a tárgyalt témákról és döntésekről (2 ülés).
Pályázati és hiteltanácsadás – általános tájékoztatás és személyre, vállalkozásra szabott
tanácsadás formájában napi 8 órában.
Projektjavaslatok gyűjtése a vállalkozóktól, ezek továbbítása a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség felé (2 projektjavaslat/év).
Kutatási igények feltérképezése a vállalkozói kör részéről (1 igény közvetítése).
Regionális Beszállítói Klub működtetése, éves programjavaslatok összeállítása, a
klubülések megszervezése (1 db beszállítói klub, 2 ülés).
Beszállítói börzék szervezése a régióban működő nagyvállalatok és beszállítók
részvételével (1 db börze).
Minőség Klub működtetése, ennek keretében minőségügyi tanácsadás nyújtása
elismert minőségügyben jártas szakemberek közreműködésével (1 db minőség klub, 3
db klubülés).
Megyei és Regionális Minőség Díj pályázati felhívás elkészítése, a pályázók igény
szerinti felkészítése, értékelés, díjak odaítélése (évente egy-egy regionális és megyei
minőség díj pályázat meghirdetése).
Kémiai anyagok, veszélyes anyagok biztonságáról szóló új EU-s rendeletről fórum
szervezése a vállalkozók számára (1 fórum).
Technológiai tanácsadás szervezése a Veszprém megyei MTESZ szervezet nagy
tapasztalattal rendelkező mérnökeinek közreműködésével előzetes bejelentkezéssel
(heti egy alkalommal 4 órában tanácsadás biztosítása előzetes bejelentkezés alapján).
Pályázati fórumok szervezése az aktuális forráshoz jutási lehetőségekről a régióban (3
fórum).
Környezetvédelmi termékdíj fórum, új csomagolóanyagok címmel fórum szervezése a
vállalkozások részére (1 db fórum).
Kiállítások, vásárlátogatások szervezése adott szakterületen igény szerint (4
vásárlátogatás meghirdetése).
Tájékoztató fórum szervezése a Regionális Innovációs Ügynökség működéséről
Veszprémben (1 db fórum a RIÜ indulásáról, a kínált szolgáltatásokról).
Új eljárások, új anyagok megjelenése témában innovációs fórumok szervezése (1
fórum).
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Folyamatos iparjogvédelmi tájékoztatás és tanácsadás a különböző oltalmi formákról,
a védjegyről, a használati mintaoltalomról, a szabadalomról és ezek ügyintézéséről (20
konkrét ügyben végzett tanácsadás).
Sajtócikkek szervezése iparjogvédelmi témában (4 cikk/félév).
Iparjogvédelmi tájékoztató fórum Veszprémben (1 fórum).
Üzleti ajánlatok, know-how-k, új termékek előállítására szolgáló technológiák
közvetítése (60 üzleti ajánlat).
Havonta hírlevél szerkesztése a vállalkozók számára (9 hírlevél).

Baross 2008 - Innovációs konferencia pályázat

2008 októberében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara innovációs
menedzsmentfejlesztési pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatalhoz. A Baross Gábor Programban meghirdetett pályázati konstrukció címe: Innovációs
menedzsment fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban.
A projekt címe: Nemzetközi jelentőségű regionális innovációs konferencia szervezése a
Közép-dunántúli Régióban
A projekt célja egy regionális, nemzetközi jelentőséggel bíró konferencia megszervezése a
környezetvédelem és az innováció jegyében a Közép-dunántúli Régióban, amely 2010. május
12-én - immáron 3. alkalommal - kerül megrendezésre.
A rendezvény célja a régió gazdaságának, azon belül is kiemelten a kis- és
középvállalkozások innováció-adaptációs képességének fokozása, vállalkozások modern,
környezetbarát termékek, technológiák bevezetésére való ösztönzése, amely egyik fontos
feltétele piacra jutásuknak, illetve a piacon maradásnak.
A projekt előkészületei már 2009-ben megkezdődtek.
Projektfeladatok 2010-ben:


Előadások témájának egyeztetése a felkért előadókkal
A rendezvény technikai feltételeinek megteremtése
Szállás, étkezés, terembérlet, tolmácsolás szervezése
A Közép-dunántúli Régió kis- és középvállalkozásainak és nagyvállalatainak
megkeresése, konferenciára meghívása
A konferencia lebonyolítása
A konferencia eredményének összesítése és közzététele

Baross 2009 – Innovációs kapacitásfejlesztés (elbírálás alatt)

2009 októberében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara innovációs
kompetenciafejlesztési pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz.
Az "Innovációs kapacitás fejlesztése a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál"
című projekt kiemelt célja a kamara ipari tagozatát alkotó kis- és középvállalkozások
szakembereinek, valamint a vállalkozásfejlesztési feladatokat ellátó kamarai munkaszervezeti
tagok technológiai szemléletének hatékony erősítése, megújulási képességük eredményes
fokozása. Ennek érdekében a projektben résztvevők egy 8 hónapos, több részes képzési
modult végeznek el minőségüggyel, vállalkozói hatékonysággal és forráshoz jutási
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lehetőségekkel kapcsolatos ismereteik gyarapítása céljából, továbbá egy nemzetközi
innovációs és technológiai vásárra, kiállításra látogatnak el a legjobb gyakorlatok átvétele, a
szakmai tapasztalatcsere és az üzleti kapcsolatok fejlesztése érdekében.
Projektfeladatok 2010-2011-ben:
-

Képzési program
 minőségügy (az üzleti partnerek és munkatársak elégedettségének mérése, az
eredmények értékelése, hasznosítása),
 vállalati hatékonyság (a hatékonyság fogalma, mérési módszerei, a
hatékonyság növelésének módszerei) és
 forráshoz jutási lehetőségek (pályázati lehetőségek, kedvezményes hitelek)
témakörökben együttműködve a Pannon Egyetemmel
2010. szeptember 1-től 2011. április 20-ig havonta 5 óra, illetve annak teljes körű
előkészítési, szervezési, lebonyolítási és értékelési folyamatai (8 hónap, 40 óra);

-

Nemzetközi innovációs és technológiai kiállítás/vásár látogatása (25 fő részére a 2010.
szeptemberi baseli SwissTech technológiai vásáron – 2010. november 16-19.), illetve
annak teljes körű előkészítési, szervezési, lebonyolítási és értékelési folyamatai.
SwissTech: Európa meghatározó beszállító ipari szakvására és kiállítása célzottan
mechanikai-technikai alkatrészek és rendszermegoldások témakörben.
Időpont: 2010. november 16-19.

Szakképzési feladatok
Szakképzési feladatainkat 2010-ben elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között érvényben lévő támogatási
szerződések határozzák meg. A 2009-es kiemelkedő vizsgadelegálások száma kapcsán a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara egy fő plusz státuszt kapott e feladat
ellátására. Fontos, hogy a szakképzés területén a jogszabályokban előírt feladatok mellett a
gazdaság igényeit figyelembevéve szakmai rendezvényekkel és korrekt tájékoztatással
segítsük elő a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzést. Tevékenységeinket az
alábbi területen kívánjuk erősíteni, illetve kialakítani:


Tanulószerződések folyamatos gondozása, illetve számának növelése. Ennek érdekében
rendszeres és széleskörű tájékoztatásnyújtás a vállalkozások, szülők részére a szerződő
felek jogairól és kötelességeiről.
Időpont: folyamatos, MKIK támogatási szerződés szerint



Új gyakorlati képzőhelyek felkutatása, bevonása a képzésbe. Fontos, hogy minden
szakmában megfelelő számú gyakorlati képzőhelyet tudjunk felajánlani a tanulók részére.
Célunk egyre több olyan gazdálkodó szervezet bevonása a szakképzésbe, ahol minőségi,
magas színvonalú szakmai tudást kaphatnak a tanulók.
Időpont: folyamatos



Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a vállalkozások, képzőhelyek ellenőrzésére, illetve
akkreditálására, amelyet külső szakértő bevonásával végzünk. A személyi, tárgyi,
technikai feltételek vizsgálata után folyamatosan ellenőrizzük, hogy a tanulóknak járó
juttatások biztosítottak-e.
Időpont: folyamatos, MKIK támogatási szerződés szerint
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A tanácsadók ellenőrzésének, akkreditálásának értékelése, problémák közvetítése a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé.
Időpont: negyedévente



Pedagógia felkészítés a gyakorlati oktatással foglalkozó vállalkozások oktatói részére
Időpont: november



Folyamatos kapcsolattartás az iskolákkal, a tanműhelyekkel, illetve a gyakorlati
oktatókkal. Fontos, hogy az aktuális jogszabályoknak megfelelően legyenek tájékoztatva,
valamint a tanműhelyben oktatott képzés színvonalát is a gazdaság igényeinek megfelelő
színvonalon végezzék. Részvétel munkáltatói értekezleteken, szülői értekezleteken.
Időpont: folyamatos



A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók költségeinek szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámoláshoz segítség nyújtása a gazdálkodó szervezetek részére.
Időpont: folyamatos



Folytatnunk kell a 16+11 szakmában a szintvizsgák szervezését. A szintvizsga sikeres
letétele feltétele a szakmai záróvizsgának, valamint eredménye súlyozottan számít a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny pontszámaiba. A szintvizsgák elnöki feladatainak
ellátáshoz a gazdaság kiváló szakembereit alkalmazzuk, akik a vizsga során számos
hasznos információval, tanáccsal tudják ellátni a tanulókat.
Időpont: január-május, MKIK támogatási szerződés szerint



A tavalyi évhez hasonlóan aktívan részt veszünk a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
területi szervezésében. Az írásbeli verseny előkészítése, illetve lebonyolítása kamaránk
feladata. A Budapesten megrendezésre kerülő országos verseny megtekintésére 10 buszt
indítunk Veszprém megyéből, melyhez ellátást is biztosítunk a szakiskolák illetve
általános iskolákból érkező diákok részére.
Időpont: január-április



Feladataink közt szerepel a tanácsadók folyamatos továbbképzése, hisz ez elengedhetetlen
ahhoz, hogy minőségi, aktuális tanácsokat, információkat továbbítsanak a vállalkozások
felé.
Időpont: folyamatos



Tovább kell erősíteni a szakma iránti elkötelezettséget azáltal, hogy a magas színvonalú
tudás eredményeképp mind több szakember juthasson mesterlevélhez. Az év első felében
indítjuk szakács mestervizsgára történő felkészítésünket. Várhatóan (jelentkezők
függvényében) az év második felében villanyszerelő és kőműves szakmában is el tudjuk
indítani a felkészítést.
Időpont: jelentkezés folyamatos



Nagy területet ölel át a szakmai vizsgákra történő elnöki, illetve tagi delegálás. A 16
szakmában elnöki teendőket ellátó szakembereink folyamatos felkészítésen vesznek részt,
hogy munkájukat minél magasabb színvonalon végezhessék. Szakértőinket egyre
szélesebb körből alkalmazzuk, annak érdekében, hogy a munkaerőpiac elvárásai a kívánt
mértékben és módon jelenjenek meg a szakmai vizsgákon.
Időpont: folyamatos
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Egyre több szakembert kell bevonni a szakmai vizsgabizottságokba, akik képesek és
hajlandóak ellátni a bizottsági feladatokat. Segíteni őket, hogy minél előbb és könnyebben
bekerülhessenek az országos vizsgaelnöki névjegyzékbe.
Időpont: folyamatos



Az elnökök, tagok vizsgáról való jelentéseinek feldolgozása, észrevételeik, javaslataik
továbbítása a vizsgaszervezők felé.
Időpont: folyamatos



Az előző évek hagyományát folytatva ebben az évben is pályázatot hirdetünk az Év
tanulója díjra, melynek átadására a kamarai évzárón kerül sor.
Időpont: június



Szakmai bemutatók szervezés, lebonyolítása. Minél több vállalkozó figyelmét fel kell
hívni a szakmai továbbképzés fontosságára, hiszen a versenyképesség az egyik alapja a
sikeres vállalkozásnak. (vendéglátás, építőipar, szolgáltató szektor területén)
Időpont: 3-4 alkalommal az év során



Fontosnak tartjuk a megyében működő 4 TISZK-kel való kapcsolattartást és
együttműködést, elsősorban a képzési szerkezet gazdaság igényeihez való közelítés
céljából.
Időpont: folyamatos



A 2010-es évben kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientációra. Több TISZK-kel
együttműködve kidolgoztunk az év első felére egy pályaorientációt elősegítő
rendezvénysorozatot. Több szakmában – kiemelten a hiányszakmákban – általános iskolás
tanulók részére szakmabemutatókat szervezünk a gazdaság szereplőinek segítségével, CDket, kiadványokat készítünk annak érdekében, hogy a tanulók és szüleik reális képet
kaphassanak az egyes szakmák valós tartalmáról.
Időpont: február – május



Kamaránk minden évben megjelenik a munkaügyi központ által szervezett pályaválasztási
napokon, melyek Veszprémben és Pápán kerülnek megrendezésre.
Időpont: tavasz, ősz



A kamara honlapjának szakképzési rovatának folyamatos frissítése, valamint az „Üzlet” c.
gazdasági lapban való megjelenés
Időpont: folyamatos
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