
 
 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V JABLONCI NAD NISOU 

Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou, T: +420 483 346 000, e-mail: info@ohkjablonec.cz 

V Jablonci nad Nisou dne 20. 4. 2022 

 

Plán činnosti OHK v Jablonci nad Nisou pro období květen 2022 - duben 2023 
 
Průběžné činnosti: 

• Informační a poradenský servis pro členské firmy, rubrika Členové členům 

• certifikační činnost - vystavujeme certifikáty o původu zboží, karnety A.T.A., potvrzujeme vývozní 
doklady 

• služby Kontaktního místa CzechPoint - pohodlně, kdykoli a na počkání pro podnikatele - členy 

Pořádáme akce pro členské firmy: 

• odborné semináře dle potřeb podnikatelů (např. seminář digitálních kompetencí a online 
marketingu, seminář k celní problematice a celním aktualitám ve spolupráci s CÚ Liberec, seminář 
pro začínající podnikatele, seminář účasti v zadávacích řízeních SMJ, semináře zaměřené na podporu 
sociálního podnikání, semináře k dotačním titulům 

• inspirativní oborová setkání členů OHK při snídaních - např. pro podporu vzájemné spolupráce firem 
v oblasti cestovního ruchu, skla a bižuterie, stavebnictví, strojírenství, vývoje a inovací, ad.  

• výjezdy za dobrou praxí  

• organizace prodejních výstav regionálních výrobců  

• spoluorganizace akcí Vyrobeno pod Sněžkou 2022 a Festival chutí 2022 v Jelení Hoře 

Pro podporu spolupráce škol a firem připravujeme: 

• žákovské a studentské soutěže - T-Profi - Talenty pro firmy, spolupráce DDM Vikýř a ZŠ/SŠ i TUL 

• propojování škol a firem (praktické ukázky na veletrhu Educa, přibližování řemesel) 

• spolupráce s partnery v příhraničí v České republice a Německu (Sasku), poradenství, mezinárodní 
akce, podnikatelské mise 

• spolupráce s Úřadem práce při pořádání akcí pro školy, studenty a zaměstnavatele 

• spolupráce s dalšími úřady a institucemi na regionální, krajské i státní úrovni 

Zapojení do aktivit dalších partnerů 

• spolupráce s KÚ LK a jeho institucemi na podporu podnikání (Lipo.ink, LK Sobě) 

• za českou stranu organizace 29. Česko-polsko-německého kooperačního fóra firem - listopad 2022 

• aktivní práce v představenstvu HK ČR 

• spolupráce s dalšími OHK na úrovni KHK LK 

Projektová činnost 

• aktuálně pracujeme na aktivitách 2 přeshraničních projektů: Vytvoření míst rychlé informace v 
česko-polském pohraničí (realizace do 31.8.2023) a Blíže k tradicím, blíže k sobě (realizace do 
31.12.2023) 

• pro realizaci v dalším finančním období připravujeme nové velké projekty s německými partnery 
v Sasku a polským partnerem v Jelení Hoře 
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