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1.1.1.1. VÁLLALKOZÓK VÁSÁRA VÁLLALKOZÓK VÁSÁRA VÁLLALKOZÓK VÁSÁRA VÁLLALKOZÓK VÁSÁRA ––––    FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS    

    

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 2012 évben kezdte meg működését Zalalövőn és 

környékén. Célja a térség gazdasági fejlődésének elősegítése.  

Fontos feladatunk, hogy a klasztertagjainknak, illetve a környék vállalkozóinak lehetőséget 

biztosítsunk a megjelenésre, bemutatkozásra, a szűkebb környezetünkben, és lehetőséget teremtsünk 

üzleti tárgyalásokra, üzleti kapcsolatok megszerzésére, a hazai és a nemzetközi piacokon egyaránt. 

 A több mint 25 éve megrendezésre kerülő Zala Menti Napok rendezvénysorozata megfelelő 

alkalmat teremt a Vállalkozók Vásárának megszervezésére. A Zala Menti Napok rendezvényein eddig 

főleg kulturális, hagyományőrző eseményekre került sor, elsősorban a környék lakossága számára, 

több ezres látogatói szám mellett. 

A Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter kezdeményezésére 2012 augusztusában egy új 

elemmel kívánjuk bővíteni a hagyományos programokat, azzal a céllal, hogy a térség vállalkozói 

viszonylag kis költségráfordítással megismertessék saját termékeiket és vállalkozásukat a potenciális 

partnereikkel, illetve a lakossággal.  

A klasztertagjainknak, illetve más vállalkozóknak megjelenési lehetőséget biztosítunk a Zala 

Menti Napok rendezvénysorozat ideje alatt a termékei/szolgáltatásai bemutatására, és lehetőséget 

biztosítunk Zalalövő testvérvárosainak polgármestereivel való találkozásra, kapcsolatfelvételre. 

(Oberaich/Kibéd/Farra d’Isonzo). 

Kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni a kiállításon, jelezze az alábbi 

elérhetőségeinken. 

Borostyánkőút Gazdaságfejlesztési Klaszter 

Gondoskodás Alapítvány 

Dömökné Srágli Lívia 

projektmenedzser 

06-30-835-0012> livia.domok@zalalovo.hu 

Tóth Adél 

klaszter aszisztens 

toth.adel@zalalovo.hu 

 

2.2.2.2.NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSÜGYNEMZETKÖZI ÉPÍTÉSÜGYNEMZETKÖZI ÉPÍTÉSÜGYNEMZETKÖZI ÉPÍTÉSÜGYI KONFERENCIA I KONFERENCIA I KONFERENCIA I KONFERENCIA  
    

2012. június 1-én kerül megrendezésre Szegeden a Nemzetközi Építésügyi Konferencia Nemzetközi Építésügyi Konferencia Nemzetközi Építésügyi Konferencia Nemzetközi Építésügyi Konferencia és 2012. 
június 2-án a Szögedi Építők NapjaSzögedi Építők NapjaSzögedi Építők NapjaSzögedi Építők Napja.  
A konferencián való részvételért a szakemberek kreditpontban részesülnek.  
További információ: http://tinyurl.com/Epitesugyi-Konf-2012  
    

3. 3. 3. 3. HR KEREKASZTAL HR KEREKASZTAL HR KEREKASZTAL HR KEREKASZTAL  
    

2012. június 8-án, Zalaegerszegen a Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013 keretében megvalósuló LAMAPROM projekthez kapcsolódóan HR kerekasztalt 
szervezünk, a foglalkoztatást érintő aktuális témákban.  
A részvétel térítésmentes, munkanyelv: magyar, jelentkezésüket a halaszeszter@zmva.hu e-mail címre 
várjuk 2012. június 6-ig. 
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4. FÉM4. FÉM4. FÉM4. FÉM----    ÉS GÉPIPARI BESZÁLLÉS GÉPIPARI BESZÁLLÉS GÉPIPARI BESZÁLLÉS GÉPIPARI BESZÁLLÍTÓI KOOPERÁCIÓS BÖRÍTÓI KOOPERÁCIÓS BÖRÍTÓI KOOPERÁCIÓS BÖRÍTÓI KOOPERÁCIÓS BÖRZE ZE ZE ZE     
Az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztályának és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarának a a a a szervezésében 2012. június 122012. június 122012. június 122012. június 12----én, kedden 9.30 órai kezdettel én, kedden 9.30 órai kezdettel én, kedden 9.30 órai kezdettel én, kedden 9.30 órai kezdettel a kamara 
székházában (9021 Győr, Szent István u. 10/a, Baross terem) megrendezésre kerül egy fémfémfémfém----    és és és és 
gépipari beszállítói kooperációs börze. gépipari beszállítói kooperációs börze. gépipari beszállítói kooperációs börze. gépipari beszállítói kooperációs börze.  
    
Éljen Ön is a lehetőséggel és térjen haza új megbízásokkal! Éljen Ön is a lehetőséggel és térjen haza új megbízásokkal! Éljen Ön is a lehetőséggel és térjen haza új megbízásokkal! Éljen Ön is a lehetőséggel és térjen haza új megbízásokkal!  
 
Kérjük, tekintse át a Nagykövetséget előzetesen megkereső osztrák cégek kívánságai alapján 
összeállított cégprofilokat! Érdeklődés esetén szakmai véleménye alapján várjuk jelentkezését a 
jelentkezési lapon, az Ön cégének érdeklődését felkeltő osztrák vállalatok megjelölésével.  
    
Programterv: Programterv: Programterv: Programterv:  
9.00 - 9.30 óra Regisztráció  
9.30 óra Köszöntő és bevezető  
9.45 óra Rövid kiselőadás az iparág helyzetéről  
10.00 óra Tárgyalások a magyar és az osztrák cégek között  
12.00-13.00 óra Networking ebéd  
13.00 óra Tárgyalások folytatása  
A program tervezett befejezése: 17.00 óra  
 
A jelentkezési lapot e-mailben vagy faxon az alábbi elérhetőségeken várjuk:  
E-mail cím: eeneeneeneen@zmva.hu zmva.hu zmva.hu zmva.hu  
Fax: +36 92 316 062  
 
A beérkezett jelentkezések alapján június elején küldjük el Önnek tárgyalási időpontjait. A 
rendelkezésre álló időkeretében az esetleges együttműködés részleteiről személyes beszélgetést 
folytathat az osztrák cégek képviselőivel német (angol) nyelven. A megbeszéléshez szükség esetén 
tolmácsolást biztosítunk.  
Jelentkezési határidő: 2012. Június 4., hétfő. Jelentkezési határidő: 2012. Június 4., hétfő. Jelentkezési határidő: 2012. Június 4., hétfő. Jelentkezési határidő: 2012. Június 4., hétfő.  
Várjuk jelentkezését, amennyiben további kérdése volna, forduljon hozzánk bizalommal!     
    

5555. . . . MUNKAÜGYI KONFERENCIMUNKAÜGYI KONFERENCIMUNKAÜGYI KONFERENCIMUNKAÜGYI KONFERENCIA MURASZOMBATON A MURASZOMBATON A MURASZOMBATON A MURASZOMBATON  

2012. június 14-én, Muraszombaton (Szlovénia) a Szlovénia – Magyarország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló LAMAPROM projekthez 
kapcsolódóan munkaügyi konferenciát szervez szlovén partnerünk, a Muravidéki Regionális 
Munkaalap.  
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  
Munkanyelv: magyar-szlovén tolmácsolással. J  
Jelentkezésüket a halaszeszter@zmva.hu e-mail címre várjuk 2012. június 11-ig.  
 

6. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG TUDOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ TERÜLETÉN  
Az Új Széchenyi Terv, Tudomány - Innováció Programjának keretében lehetőség nyílik KKV-k 
részére pályázni innovációs eredmények hasznosítására, új megoldások meghonosítására 
"Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis és középvállalkozások részére 
- GOP-1.3.1/C" címmel. A pályázati kiírás keretében min. 5.000.000 Ft max. 25.000.000 támogatás 
nyerhető el, max. 65%-os támogatási intenzintás mellett.  
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat a www.ujszechenyiterv.gov.hu 
honlapon talál.  
    


