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Stratégiai célok
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai céljai, feladatai 2011-ben
tovább bővülnek, széleskörűen felölelik a kistérségek és a megye gazdaságának
fejlesztéseit.


Kiemelten fontos, hogy megfogalmazzuk azokat a megyei infrastrukturális
projekteket, amelyek jelentősek az egész megye számára, s megvalósítása hozzájárul
a gazdaság dinamizálásához, javítja az emberek közérzetét és a vállalkozások
működési feltételeit. Ezek mögé teljes súlyával oda kell állni a kamarának, s
megfelelő partnerekkel közösen tevékenykedni a célok eléréséért, másrészről
érdemi szolgáltatásokat kell nyújtani a vállalkozások részére és hatékonyan segíteni
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara érdekérvényesítő tevékenységét.

Megyei infrastrukturális fejlesztési célok


A kamara részéről kezdeményezett tárgyalások alapján – az érintett városi
önkormányzatokkal és a megyei önkormányzattal közösen – egy megyei
gazdaságfejlesztési program kidolgozását, illetve ez irányú munkák koordinálást
vállalja fel a kamara. (Veszprém, Pápa, Ajka, Tapolca, Várpalota és Balatonfüred)
Ebben a programban elsősorban az adott térségek, ill. a megye számára legfontosabb
gazdasági infrastruktúra megteremtését kell felvázolni.
Pl. Veszprém város azon kevés megyeszékhelyek egyike, ahol nincs működő ipari
park.
Nyilvánvaló a város csak úgy tud lenni tudományos, oktatási, innovációs és kulturális
központ, ha ennek megfelelő gazdasági háttere van.
Ebből következik, hogy jól megközelíthető helyen, széleskörű szolgáltatásokat nyújtó
ipari park létrehozása szükséges, amely vonzerőt jelenthet új vállalkozások számára.



A 8. sz. főút fejlesztésének – legalább az eredeti ütemterv szerinti – folytatása,
Veszprém és a megyehatár közti szakaszon a 4 sáv kialakítása az elfogadott
csomópontok megépítésével.



Támogatjuk Pápa város kezdeményezését a 83. számú út fejlesztésére vonatkozóan.
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A Budapest-Székesfehérvár vasúti korszerűsítést ki kell terjeszteni Veszprémig, ez
egyrészt gyorsítja és kulturáltabbá teszi a Veszprém-Budapest vonalon az utazást,
másrészt, elősegíti a két pólus város közti kapcsolatok erősítését.
Első lépcsőben a veszprémi, ezt követően Boba csomópontig, mely lehetővé teszi a
nemzetközi összekapcsolódást.

Innováció, hálózatos működés


Továbbra is fontos cél, hogy segítsük elő a vállalkozások innovációs képességének,
készségének növekedését, a kutatás-fejlesztési eredmények és új, hatékony eljárások
konkrét alkalmazását a versenyképesség javulása érdekében. Ebben a
tevékenységben érdemi együttműködést kell folytatni a Pannon Egyetemmel és
Regionális Innovációs Ügynökséggel.



Működtetni kell a korábban létrehozott hálózatokat, - Innovációs Klaszter,
Turisztikai Klaszter, Minőség Klub, Beszállítói Klub, Könyvelő Klub és szakmai
kollégiumok – erősíteni kell a belső kapcsolatokat, s jobban kihasználni az abban
rejlő üzleti lehetőségeket, s ösztönözni az egymástól tanulást.



Hosszabb távon el kell érni, hogy olyan valós hálózatok alakuljanak ki, ahol a nagy
cégek hálózatba szervezik rendszeres beszállítóikat és alvállalkozóikat,
gondoskodnak az új technológiák, vezetési módszerek, minőségi kritériumok
megismeréséről, s szervezik a szükséges fejlesztéseket is.



Párbeszédet kell folytatni a kistérségi központok önkormányzataival inkubátorházak
létrehozásáról. Amennyiben e célra lesznek kedvező pályázatok érdemes az érintett
önkormányzatoknak élni a lehetőséggel. Ezzel alapot teremt a térségben élők
számára új kisvállalkozások létrehozására, s számukra az inkubátorházban –
kedvező feltételekkel – helyet lehet biztosítani.
A kamara ezekkel az inkubátorházakkal természetesen együttműködne,
tanácsadásokat biztosítana, olyan tájékoztató fórumokat és szakmai rendezvényeket
szervezne, amely komoly segítséget nyújtana a kezdő vállalkozások számára.



A kamara és a vállalkozások közti kapcsolatok erősítését, a cégeknek nyújtott
szolgáltatások színvonalát javítaná a kamarai területi irodai rendszer kiépítése.
Amennyiben e témára lesz pályázati támogatás, élni kell a lehetőséggel, s
fokozatosan kiépíteni a hálózatot.

Érdekérvényesítés, szolgáltatások


Egyrészt ösztönöznünk kell, másrészt segítséget nyújtani az MKIK-nak, hogy
megfelelő érdekérvényesítő tevékenységet tudjon folytatni a versenyképesebb
gazdaság érdekében. Elsősorban a vállalkozások adó- és járulékterheinek, valamint a
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bürokratikus előírások, kötelezettségek csökkentését kell szorgalmazni jogszabálymódosításokkal, s ezekhez kamaránknak javaslatokat kell megfogalmazni.
A másik nagy terület, ahol szabályváltozásokat kell elérni, a pályázati kiírások.
Egyszerűbb, rövidebb közérthető pályázatokra van szükség, ahol a szakmai tartalom
legyen a döntő, s ne a többtucatnyi formai követelmény. Ugyanezek a követelmények
szükségesek a támogatások elszámolása esetén is, hiszen ma sok olyan dolgot
követelnek az elszámolásokhoz, amit a pályázati kiírás nem tartalmaz, s a legtöbb
pályázó 3-4 hiánypótlás után tud csak a pénzéhez jutni.
El kell érnünk, hogy csak valós gazdaságfejlesztési célokra, s innovatív projektekre
adjanak támogatást, elhagyva az óriási forrásokat felemésztő látszat projekteket (pl.
milliárdos támogatások homályos képzési célokra).


A kisvállalkozások érdekében javasolnunk kell, hogy azok a nagy magyar és
multinacionális cégek, amelyek rendszeresen beszállítókat, alvállalkozókat
foglalkoztatnak, csak akkor kaphassanak pályázati támogatást, ha vállalják a
magyarországi beszállítók arányának bizonyos növelését. (Megyénkben is van olyan
külföldi cég, amely egyáltalán nem foglalkoztat magyarországi beszállítót) Ez az
intézkedés jelentősen növelné a hazai kisvállalkozások piacra jutási esélyeit.



Nagy a várakozás a vállalkozások körében az új pályázatok iránt. A kormányzat
ígérete szerint forrásokat csoportosítanak át a gazdaságfejlesztési célokra,
egyszerűbbek, bürokráciamentesek lesznek a pályázatok és gyorsabbak a bírálatok.
A kamarának folyamatos tanácsadással. tájékoztatással rendelkezésre kell állni,
segíteni a gazdaság szereplőit, hogy minél többen megismerjék a kiírásokat, s
pályázhassanak fejlesztési célokra.

Szakképzés


A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött megállapodás
értelmében a jövő évtől 27 szakma helyett 126 szakma kerül a kamara felügyelete
alá. Ez természetesen többletmunkát jelent a szintvizsgák szervezésénél, a
tanulószerződéseknél, a gyakorlati helyek akkreditációjánál és ellenőrzésénél,
valamint a vizsgadelegálásoknál. Természetesen ezzel nagyobb lesz a kamarák
szerepe a szakképzésben, s egyben növekszik felelősségünk. Egyre fel kell
készülnünk, hogy profi módon, magas színvonalon végezzük a megnövekedett
feladatainkat.
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Részletes feladatterv

Testületi ülések


Küldöttgyűlés
2011. április 29.
Napirend:
- Beszámoló a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi
tevékenységéről
- Jelentés a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2010. évi
költségvetésének teljesítéséről
- Jelentés a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző
Bizottságának 2010. évi tevékenységéről
- A
Veszprém
Megyei
Kereskedelmi
és
Iparkamara
2010.
évi
mérlegbeszámolójának elfogadása
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara könyvvizsgálói jelentés
elfogadása
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi feladattervének és
költségvetésének elfogadása
- Jelentés a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Bizottságának
2010. évi tevékenységéről



Elnökségi ülés
- 2011. február
- 2011. április 18.
- 2011. június 20.
- 2011. szeptember 19.
- 2011. december 19.

A konkrét napirendekről később dönt az Elnökség.


Tagozati ülések:
2011. október
Javaslatok a Veszprém
feladattervéhez

Megyei

Kereskedelmi

és

Iparkamara

2012.

évi



Kollégiumi ülések: önálló munkaterv alapján



A gazdaság számára kiemelten fontosak a forráshoz jutási lehetőségek és pénzügyi
szolgáltatások. E tevékenység erősítése céljából létrehozzuk a „Pénzügyi
Kollégiumot” a megyei bankok és pénzügyi szolgáltatók részvételével.
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Gazdaságfejlesztés
A megyei vállalkozások versenyképességének növelése, piacra jutásuk elősegítése, üzleti
tevékenységük támogatása érdekében a korábbi gyakorlatot követve 2011-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.
Tanácsadás, üzleti szolgáltatások


2011 első félévében a Széchenyi Terv keretében meghirdetett pályázati
konstrukciókról pályázati fórumokat tartunk Pápán, Tapolcán, Várpalotán és
Veszprémben, ahol a mikro-, kis- és középvállalkozásokat tájékoztatjuk az aktuális
gazdaságfejlesztési, munkaerő fejlesztési és környezetvédelmi pályázatokról,
valamint a kedvezményes hitellehetőségekről.



Továbbra is végezzük a már megújult Széchenyi Kártya Program keretében
igényelhető hitelkonstrukciókkal (folyószámlahitel, forgóeszközhitel, beruházási
hitel, önerőhitel) kapcsolatos tanácsadást és ügyintézést. Emellett tájékoztató
programokat szervezünk annak érdekében, hogy a vállalkozások minél szélesebb
köre megismerje az új Széchenyi hitelkonstrukciókat.
Időpont: folyamatos



Folyamatos tanácsadást végzünk a megyei vállalkozások részére pályázati és
kedvezményes hitellehetőségekről, vállalkozásindítással kapcsolatos kérdésekben,
működési feltételekről, minőségüggyel kapcsolatos témákban.
Időpont: folyamatos



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 kisés középvállalkozások részére az oltalmi formákban való eligazodásban, azok
kiválasztásában, az iparjogvédelmi adatbázisok használatában.
Időpont: folyamatos



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.
Időpont: folyamatos



Júliusban ismét megrendezzük a kézműves vásárt Veszprémben, melyet a kiállítók és
látogatók egyaránt keresnek.
Időpont: július 3.
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2011-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.



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

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 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szándékában áll az általuk működtetett
Magyar-Orosz Tagozat megújítása. Ezzel kapcsolatban tájékoztató fórumot
rendezünk, szeretnénk minél több vállalkozást meggyőzni arról, hogy érdemes az
orosz piacra kilépni.
Időpont: március



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



Magyar-román üzletember-találkozót szervezünk az Aradi Építőipari Vásáron a
román üzleti kapcsolatot (kereskedelem, közös gyártás, befektetés, stb.) kereső
építőipari vállalkozások részére.
Időpont: március



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


Gazdasági évnyitó konferencia a Veszprém Megyei Önkormányzattal közös
szervezésben a várható gazdasági kilátásokról.
Időpont: január-február
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Nemzetközi innovációs konferencia a Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökséggel közös szervezésben új technológiai eljárásokról, legjobb
gyakorlatokról.
Időpont: május



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



Tovább folytatjuk a 8. sz. főút fejlesztésével 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.


2011-ben is megrendezzük a szokásos év eleji adófórumot, melynek témája a
jogszabályi változások ismertetése.
Időpont: január



Környezetvédelmi termékdíj fórum a 2011. évi szabályozás változásairól
Időpont: április



Fogyasztóvédelmi fórum és Fogyasztóvédelmi Nyílt Nap
Időpont: április

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
Tapasztalatcsere látogatást szervezünk a Leier Hungária Kft. jánossomorjai gyárába,
ahol a résztvevők egész napos program keretében megismerkedhetnek a cég
termékeivel, alkalmazási lehetőségeivel.
Időpont: február
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Építőipari fórum
Szakmai fórumot szervezünk az építőipari vállalkozások részére, melynek keretében
a Trimo Magyarország Kft. többek között az új, korszerű homlokzatburkoló
rendszert, s annak használatát mutatja be a szakemberek részére.
Időpont: március



Iparjogvédelmi fórum kezdő vállalkozásoknak, ahol bemutatjuk az IPRforSEE
program keretében bevezetésre kerülő új szolgáltatásokat.
Időpont: március



Szakmai fórumok és élemiszerhigiénia vizsga szervezése a vendéglátóipari és
turisztikai kollégium keretében. (Igény szerint)

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 járműalkatrész-gyártás, 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. A gazdasági előrejelzések és a
megyében működő gépipari vállalkozásoktól kapott információk alapján megállapítható,
hogy lassan kezd visszaállni a termelés a válság előtti színvonalra, sőt várhatóan nagy
volumenű új autóipari beruházások valósulnak meg a jövőben. Ezért fokozottan
keressük azokat a lehetőségeket – fórumok, szakmai tájékoztatások, szervezése, a
tevékenységüket segítő pályázati lehetőségek felkutatása – melyek révén
hozzásegíthetjük a klubhoz csatlakozott vállalkozásokat előnyös beszállítói pozíciók
elnyeréséhez. Ígéretet kaptunk a szlovéniai kereskedelmi szolgálattól, hogy 2011 első
felében közreműködésükkel beszállítói fórumot rendezhetünk a ljubljanai autógyárnál.
Tapasztalatcsere látogatást szervezünk a klub tagjai részére az Audi győri gyárába a
beszállítási lehetőségek feltérképezésére és a követelmények megismerésére.


Veszprém 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
jövő évben szeretnénk a kihelyezett ülések mellett a tagok igényeinek megfelelően még
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több szakmai előadást, fórumot tartani, melyeknek helyszíne a kamara
konferenciaterme lesz, és ahol a résztvevők az előadások után 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.


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.


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.
Klubüléseket szervezünk az aktuális közös energia beszerzési lehetőségekről, a
környezetvédelmet és megújuló energiafelhasználást érintő hatályos szabályozásokról, a
kapcsolódó problémákról
Időpont: március, szeptember


Épületgépész Klub

Napjainkban jelentősen felértékelődtek a takarékos és hatékony energia felhasználó
rendszerek, különös tekintettel a fűtési rendszerekre. Életre hívunk egy „Épületgépész
Klub”-ot, amelyben a szakemberek bemutatók, szakmai fórumok keretében
megismerhetik a korszerű, takarékos eljárásokat, rendszereket, a megújuló energiák
valós felhasználási lehetőségeit és területeit.
Időpont: február


Közép-dunántúli Regionális Innovációs Klaszter

18 Veszprém, ill. Fejér megyei vállalkozás részvételével működik a Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Klaszter, melynek menedzsment feladatait kamaránk látja el. A
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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 2010 év végén lezárult klaszterpályázatban vállalt célokhoz igazodva továbbra is
fontosnak tartjuk az innovációs klaszter működtetését, további tagok bevonását, az
üzleti együttműködés kiterjesztését és az innováció elősegítését. Ennek érdekében
kezdeményezzük a kapcsolatfelvételt osztrák és német klaszterekkel és az Ajkai
Mechatronikai Klaszterrel, valamint további együttműködési programokat
kezdeményezünk a Pannon Egyetemmel. Továbbá az új Széchenyi Tervben várhatóan
kiírásra kerülő klaszterfejlesztési programok további lehetőséget jelentenek a szervezet
számára.
Tervezett klaszterülés: 2011 márciusában Babcsán Norbert által kifejlesztett, az
autóiparban is kiválóan használható ún. habosított alumíniumról hallhatnak előadást a
klasztertagok.
Emellett tervezzük olyan klaszterülések megtartását is, ahol a tagok közvetlenül
folytathatnak szakmai, üzleti kommunikációt egymás tevékenységének részletesebb
megismerése érdekében.


Bakony-Balaton Regionális Turisztikai Klaszter

A Balaton északi partján és Veszprém térségében működő, szállásférőhely
értékesítésével foglalkozó vállalkozások 3 évvel ezelőtt megalakították az BakonyBalaton Regionális 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 közös prospektusos részvétel németországi
turisztikai vásárokon, az új Széchenyi Tervben várhatóan meghirdetésre kerülő
turisztikai pályázati lehetőségek megvitatása, lehetőség szerint közös projekt
kidolgozása.


Innovációs Tanács

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Tanács a regionális innováció fejlesztésében
érdekelt szervezetek önszerveződéssel létrejövő döntéshozó és koordináló testülete. A
KDRIT társadalmi szervezet, mely 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.
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-

-

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.

2011-es tevékenységek:
2 tanácsülés szervezése (várhatóan 2011. április és október) az intenzív
gazdaságélénkítő az Új Széchenyi Tervben meghirdetett innovációs lehetőségek,
kapcsolódó pályázatok, fejlesztési programok megvitatása, értékelése céljából.
Pályázatok


Iparjogvédelmi pályázat

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara projektpartnerként vesz részt további
9 együttműködő partnerrel 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)
Projekt partnerek:
- Anconai Kereskedelmi, Ipari, Kézműves és Mezőgazdasági Kamara (Olaszország)
- Austria Wirtschaftsservice 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 2011-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)
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Projektmenedzsment és kommunikáció
Féléves pénzügyi elszámolások készítése

Klaszterpályázat

2008 szeptemberében a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint a Középdunántúli Regionális Innovációs Klaszter menedzsmentszervezete - indult az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Programjának keretein belül
meghirdetett „Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása,
szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” című pályázaton, és támogatást nyert.
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 projekt 2010. december 31-én a pályázatban jelölt összes tevékenység sikeres
végrehajtásával lezárult.
A pályázatban foglalt 2011-es tevékenységek: záró jelentés és pénzügyi elszámolás
készítése.
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Szakképzés

Szakképzési feladatok
Szakképzési feladatainkat 2011-ben elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között érvényben lévő támogatási
szerződések határozzák meg. Fontos, hogy a szakképzés területén a jogszabályokban
előírt feladatok mellett a gazdaság igényeit figyelembe véve szakmai rendezvényekkel és
korrekt tájékoztatással segítsük elő a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati
képzést.
Operatív feladatok


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



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 gyakorlati 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



A tanácsadók ellenőrzésének, akkreditálásának értékelése, problémák közvetítése a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felé.
Időpont: negyedévente



Pedagógiai felkészítő tanfolyam szervezése a gyakorlati oktatást végző szakemberek
részére
Időpont: november



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


A tanulószerződéssel foglalkoztatott tanulók költségeinek szakképzési hozzájárulás
terhére történő elszámoláshoz segítség nyújtása a gazdálkodó szervezetek részére
személyesen és telefonon
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



Az MKIK iránymutatása alapján megszervezzük a Szakma Kiváló Tanulója Verseny
területi elődöntőit. Az írásbeli verseny előkészítése, illetve lebonyolítása kamaránk
feladata. Egyre több szakmában kell számítástechnikai feladatot is megoldani, így
fontos feladatunk, a tanulók géphez juttatása. A Budapesten megrendezésre kerülő
országos verseny megtekintésére buszokat indítunk Veszprém megyéből, melyhez
ellátást is biztosítunk a szakiskolák, illetve általános iskolákból érkező diákok
részére. Fontos feladat a buszok szervezése és az étkezési csomagok kiosztása
Időpont: január-április



Feladataink közt szerepel a tanácsadók folyamatos továbbképzése, hisz ez
elengedhetetlen ahhoz, hogy 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. Segítjük őket, hogy minél előbb és
könnyebben bekerülhessenek az országos vizsgaelnöki névjegyzékbe.
Időpont: folyamatos



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



Az elnökség döntése alapján első alkalommal hirdetjük meg az „Év gyakorlati
képzőhelye” elnevezésű díjat, ezzel is elismerve azokat a vállalkozásokat, amelyek
tanulóképzéssel foglalkoznak. Az előző évek hagyományát folytatva ebben az évben
is pályázatot hirdetünk az „Év tanulója díjra” is. Mindkettő díj átadására a kamarai
évzárón kerül sor, ahol egy cukrász szakmai bemutatóval színesítjük a programot.
Időpont: június



A jövő évben folytatni akarjuk a zöldségfaragó tanfolyam megszervezését az Szakma
Kiváló Tanulója Versenyén induló szakács tanulók és szakemberek részére
Időpont: ősz



Szakmai fórumot szervezünk az autós szakemberek részére, ahol a meghívott
szakemberek és a Közlekedési Felügyelet tart előadást az aktuális kérdéseiről és az
esetleges jogszabályi változásokról, valamint tartunk egy gyakorlati bemutatót is.
Időpont: május



Fontosnak tartjuk a megyében működő 4 Térségi Integrált Szakképző Központtal
való kapcsolattartást és együttműködést, elsősorban a képzési szerkezet gazdaság
igényeihez való közelítése céljából.
Időpont: folyamatos



A 2011-es évben is kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientációra. Több TISZK- kel
együttműködve kidolgoztunk az év első felére egy pályaorientációs
rendezvénysorozatot. Több szakmában – kiemelten a hiányszakmákban – általános
iskolás tanulók részére szakmabemutatókat szervezünk a gazdaság szereplőinek
segítségével. CD-ket, kiadványokat készítünk annak érdekében, hogy a tanulók és
szüleik reális képet kaphassanak az egyes szakmák valós tartalmáról.
Időpont: február – május (Veszprém, Ajka)



Kamaránk minden évben megjelenik a munkaügyi központ által szervezett
pályaválasztási napokon, melyek Veszprémben és Pápán kerülnek megrendezésre.
Időpont: tavasz, ősz
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A kamara honlapjának szakképzési rovatának folyamatos frissítése, valamint az
„Üzlet” c. gazdasági lapban való megjelenés
Időpont: folyamatos



Az NSZFI képviselőjének előadása a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról a
gazdálkodók és könyvelőik részére
Időpont: január- február eleje



Szervezünk egy fodrász továbbképzést a gyakorlati oktatók számára, ahol
megismerkedhetnek a legújabb hajvágási technikákkal. A kozmetikus gyakorlati
oktatóknak bőrgyógyászai tanácsadást és termékbemutatót szervezünk
Időpont: első félév



Szakmai nap szervezése a faipari szakmák (asztalos, ács) részére, ismerkedés és
tapasztalatcsere céljából
Időpont: szeptember



Az „Év tanulója” elnevezésű díj mintájára megalapítjuk az „Év gyakorlati képzőhelye”
díjat. Ezzel az erkölcsi elismeréssel is ösztönözzük a vállalkozókat a tanulóképzésre,
s a legjobbakat évente díjazzuk.
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