Otvoritvena konferenca projekta Right Profession II
Pravi poklic za razvoj regije /
Right Profession II
Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért projekt nyitó konferenciája
MURSKA SOBOTA, 19. april 2017 – Danes je v Murski Soboti potekala otvoritvena konferenca
projekta Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije. Projekt je nadaljevanje projekta Right
Profession - Pravi poklic za razvoj, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programskega
obdobja 2007-2013 in je, v čezmejnem partnerstvu, pomagal osnovnošolcem pri izbiri poklica ter
identificiral poklice prihodnosti. / Muraszombat, 2017 április 19. - Ma Muraszombaton megtörtént a
Right Profession II – Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért projekt nyitó konferenciája. A projekt a
Right Profession – Megfelelő szakmát a fejlődésért című projekt folytatása, amelyet 2007-2013
közötti programozási időszakban támogatott az Európai unió, és a határon átnyúló partnerség
segített az általános iskolásoknak a szakma választásánál és a jövő szakmái azonosításánál.

Projekt Right Profession II je vsebinsko nadaljevanje omenjenega projekta, in s katerim želijo
projektni partnerji izboljšati sodelovanje med institucijami na področju izobraževanja, usposabljanja
in prilagajanja izobraževanja in usposabljanja za poklice, ki jih trg dela v obmejnih regijah potrebuje.
Cilj projekta je prispevati k zmanjšanju strukturne brezposelnosti in izboljšanje kadrovskega
sorazmerja glede na potrebe in povpraševanje na trgu dela. / A Right Profession II projekt az előbb
említett projekt tartalmi folytatása és ezzel a projekt partnerek javítani szeretnének az intézmények
közötti együttműködésen az oktatás és a képzés terén, valamint az oktatás és képzés
alkalmazkodásán azoknál a szakmáknál, amelyikre a határ menti régiókban a munkaerő piacion
szükség van. A projekt célja, hogy hozzájáruljon a strukturális munkanélküliség csökkentéséhez, és
javítani az igények és a kereslet közötti arányokat munkaerőpiacon.
Vodilni partner v projektu je Pomurska gospodarska zbornica. Kot je na današnji konferenci poudaril
direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, sodeč po opravljeni anketi med delodajalci v
Pomurju, nameravajo podjetja tudi v prihodnosti zaposlovati predvsem kader, ki ima izobrazbo in
znanje iz področij naravoslovja in tehnike. »Stvari se spreminjajo, industrija napreduje, digitalizacija
in robotizacija zahtevata nove prijeme. Nadaljevanje projekta je tako povsem logična odločitev«, je še
povedal Grah. Projektni partnerji, na slovenski strani so poleg Pomurske gospodarske zbornice še

Razvojni center Murska Sobota, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Center Idej
Ljutomer in Center RS za poklicno izobraževanje ter na madžarski strani Center za poklicno
izobraževanje Zalaegerszeg, Trgovska in industrijska zbornica županije Zala in Pannon Novum.
Partnerji želijo s projektom prispevati k boljši odzivnosti čezmejne regije na kadrovske potrebe trga,
in s tem na potencial privabljanja novih investitorjev ter h krepitvi domačega gospodarstva. / A
Muravidéki Gazdasági Kamara a projekt vezető partnere. Ahogy a mai konferencián hangsúlyozta a
Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója Robert Grah, a munkáltatók körében elvégzett
helyzetfelmérés szerint a muravidéki vállalatok a jövőben is olyan munkaerőt fognak alkalmazni,
akiknek a tudomány és a technológia területéről van képzése vagy tudása. »A dolgok változnak, az
ipar fejlődik, digitálizáció és a robotika új megközelítést igényelnek. A projekt folytatása ezért
tökéletesen logikus döntés,« mondta Grah. A projektpartnerek a szlovén oldalon a Muravidéki
Gazdasági Kamara mellett a Muraszombati Fejlesztési Központ, a Muraszombati Területi Kézműves
Kamara, az Ötletek Központja Ljutomer és a Szlovén Köztársaság Szakképzési Központja, a magyar
oldalon pedig a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a
Pannon Novum. A projekt partnerek hozzá akarnak járulni a határ menti régióban a
munkaerőigények jobb összehangolásához, ezzel is növelve a beruházási lehetőségeket és erősítve a
hazai gazdaságot.

Na današnji otvoritveni konferenci so tako projektni partnerji projekt Right Profession II – Pravi poklic
za razvoj regije podrobneje predstavili, zbrane udeležence pa je pozdravil tudi izvršni direktor
Gospodarske zbornice Slovenije g. Goran Novković. / A mai nyitókonferencián a Right Profession II –
Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért projekt partnerei részletesen bemutatták a projektet, a
résztvevőket pedig üdvözölte Gorán Novković Úr, a Szlovén Gazdasági Kamara ügyvezető igazgatója
is.
Projekt »Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije« je sofinanciran s strani Evropske unije,
Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A SlovenijaMadžarska 2014–2020. / A Right Profession II - Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért projektet az
Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozza, az Interreg V-A SzlovéniaMagyarország 2014-2020 Együttműködési Program keretében támogatja.

