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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21) felhívás
Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 07. napjától 2021. augusztus 31. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft.
Milyen cégeket támogatnak? - Élelmiszer-feldolgozó üzemek - Borászati üzemek
A felhívás és a támogató okirat minta a https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-422-1-21-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-1 linken érhető el.
GINOP Plusz tájékoztató kiírásról
Kiírták az eszközbeszerzési pályázatot. IDE kattintva letöltheti a tájékoztató anyagot!
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása
2021 június 7-én, a Magyar Közlöny 104. számában megjelent a 310/2021-es Kormányrendelet Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról.
>>>

SEGÉDLET - az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának igényléséhez
Az alábbi linken letölthető dokumentumokban szeretnénk segítséget nyújtani azon kedves ügyfeleink részére, akik szeretnének élni az önfoglalkoztatók
kompenzációs támogatásával.
>>>

Országos online szakmai nap- Meghívó
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szeretettel ajánlja a 2021.06.29.-én tartandó országos online szakmai napot a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara rendezésében:
„Szakképzési munkaszerződéssel az új DUÁLIS rendszerben” címmel, kifejezetten a jelenlegi vagy a leendő duális képzőhelyek számára.
>>>

Piacfelügyeleti törvénymódosítás: többet tehetnek vevőik biztonságáért a kereskedők
Felhívjuk figyelmét a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 2021. július 16-ától hatályos módosítására.
>>>

MNB konjunktúra felmérés
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiemelt feladatának tekinti, hogy megismerje és folyamatosan nyomon kövesse a magyar vállalati szektor gazdasági
helyzetét és kilátásait. Ennek kapcsán az MNB rendszeres konjunktúra felmérést végez a hazai vállalatok körében azzal a céllal, hogy a jegybank
hiteles képet kapjon a gazdasági folyamatok aktuális és várható alakulásáról.
>>>

Reorganizációs eljárás
A koronavírus-világjárvány elleni védekezés részeként új eljárási forma jött létre, amelynek célja a vállalkozások megmentése, a felszámolások
elkerülése. Jelenleg a 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet szabályozza a reorganizációs eljárást.
>>>

Magyar Turizmus Akadémia webinársorozat
A Magyar Turizmus Akadémia szakmai anyagai és tudástára mellett elindítja „Tudással felvértezve” nyári webinársorozatát, melyben az újraindulást
segítendő, a turisztikai szakma részére nyújt hasznos ismereteket online előadások keretében.
>>>

Ingyenes, online nyelvtanulási lehetőség
A Pécsi Tudományegyetem a Paks 2 projekthez kapcsolódóan kiemelkedően fontos célnak tekinti a régióban élők nyelvtudásának fejlesztését. Ennek
érdekében az alábbi ingyenes, online nyelvtanulási lehetőséget kínáljuk Önnek, amennyiben elmúlt 18 éves és a Közép-Duna Menti Térségben,
valamint Bonyhád vagy Dombóvár településeken él vagy dolgozik.
>>>

Tanulmányok
Az alábbiakban letölthetőek a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési tanulmányai:
>>>

Effekt 2030 – a közösségi befektetések díja
Az Effekteam Egyesület másfél évtizede dolgozik a felelős hazai vállalatokkal, szervezetekkel együttműködésben a hatékony környezeti és társadalmi
befektetések elősegítése érdekében. Egyesületünk nemcsak szakmai tanácsadással, a tapasztalatok átadásával és a jó gyakorlatok megosztásával
támogatja a cégek felelősségvállalási és fenntarthatósági törekvéseit, de igyekszik elismerni és széles körben bemutatni az általuk sikeresen
megvalósított programokat is.
>>>

K&H kiválósági díj
Hogyan tűnhetsz ki a családi vállalatok közül? A K&H díjjazza a példamutatást! A K&H családi vállalatok kiválósági díjra idén négy kategóriában lehet
pályázni 2021. augusztus 6-ig. Legyél Te a következő és vedd át a díjat a Forbes Családi Vállalatok Gálán!
részletek: https://csaladivallalatok.kh.hu/k-and-h-kivalosagi-dij/ Tájékoztató letöltéséért kattintson IDE!

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:
Itt&Most ajánlatok
Komplex HR szolgáltatások - munkaerő megoldások 5 országban, 35 éve.
https://bit.ly/3j94ggM
Mezőgazdasági gépek gyártása és forgalmazása.
https://bit.ly/3wSQgvM
Szabadföldi növénytermesztés Horvátországban.
https://bit.ly/3vYxu52
#EENCanHelp!
Ebben a rovatban a több mint 60 országban jelenlévő Enterprise Europe Network üzleti, technológiai és kutatás-fejlesztési és innovációs partnerkereső
profiljaiból és üzletember találkozóiból válogatunk az egyes ágazatok szereplői számára.
Gyógyszeripari termékek és orvostechnikai eszközök koszovói forgalmazója további beszállítókat keres forgalmazási szolgáltatási megállapodások
keretében.
https://bit.ly/3d3JCec
Perui organikus zöld kávébabok termesztésével és forgalmazásával foglalkozó mezőgazdasági szövetség forgalmazói megállapodás keretében keres
partnereket.
https://bit.ly/3jkM3gD
Holland székhelyű nemzetközi csomagszállító cég partnereket keres biológiailag lebomló csomagolások koncepciójának kidolgozására, amely arra
ösztönzi az ügyfeleket, hogy küldjék vissza ezeket a csomagokat. Forma: Kutatási együttműködés vagy kereskedelmi megállapodás technikai
segítséggel.
https://bit.ly/3wvfP61
Egy belga cég teljes mértékben otthon komposztálható, hőhatással lezárható műanyagot keres, melyet sütemények csomagolásához alkalmazni tud.
https://bit.ly/3d57lLe
Logisztikai vállalat start-up céget keres egy olyan szoftver fejlesztésére, amely alkalmas a munkaerő leterheltségének mérésére.
https://bit.ly/3vUvUkm
Rendezvény
Qatar Matchmaking & Exhibition Event 2021 – Online üzletember találkozó
július 13. - július 15.
https://bit.ly/3q3mku7
A Qatar Development Bank és az Enterprise Europe Network Quatar virtuális nemzetközi üzletember találkozót szervez, melyre várják az érdeklődő
magyar vállalkozásokat is!
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