Vodilni partner Pomurska gospodarska zbornica vas prijazno vabi na

otvoritveno konferenco
projekta Right Profession II – Pravi poklic za razvoj regije
v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020,

ki bo 19. aprila 2017 v Murski Soboti ob 10:00
(Jakijeva konferenčna dvorana Zavarovalnice Triglav, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota;
vhod z dvorišča, nasproti stavbe, kjer je PGZ)

Projekt je nadaljevanje uspešnega projekta Right Profession (promocija tehničnih poklicev), s katerim
projektni partnerji želimo vplivati k zmanjševanju strukturnega neskladja na trgu dela ter povečati
poznavanje poklicev, ki so v regiji perspektivni in s strani delodajalcev iskani.
PROGRAM
9:30-10:00

Registracija

10:00-10:20

Uvodni pozdrav
Robert Grah, vodja projekta
Vabljeni gost

10:20-11:20

Predstavitev projekta, projektnih partnerjev, njihove vloge in aktivnosti pri projektu:
-

Predstavitev projekta in Pomurske gospodarske zbornice kot vodilnega partnerja,
Robert Grah, direktor
Center za poklicno izobraževanje Zalaegerszeg, Károly Szabó, generalni direktor,
Csaba Böröcz, namestnik generalnega direktorja
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Miha Lovšin, višji svetovalec

11:20-12:00

Odmor za kavo, izjave medijem

12:00-12:40

Predstavitev projektnih partnerjev, njihove vloge in aktivnosti pri projektu:
-

Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala, Renáta Verger, vodja
gospodarskega razvoja
Razvojni center Murska Sobota, Bojan Kar, v.d. direktor
Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Jožica Gergorec, sekretarka
Pannon Novum Zahodna prek-Donavska regionalna inovacijska neprofitna
organizacija, Zoltán Kalcsú, vodja inovacij
Center idej, Zavod za promocijo in pospeševanje novih idej in vizij razvoja Ljutomer,
Mateja Hržič, direktorica

12:40-12:45

Zaključek konference

12:45-

Kosilo

Konferenca bo potekala v slovenskem in madžarskem jeziku, s simultanim tolmačenjem.
Svojo prisotnost prosimo potrdite na e-mail: rahela.kodila@pgz.si do 12.4.2017.

A Muravidéki Gazdasági Kamara, a projekt vezető partnere, tisztelettel meghívja Önt az
Interreg V-A Szlovénia-Magyarország 2014-2020 Együttműködési Program keretében
megrendezésre kerülő

Right Profession II – Megfelelő szakmát a régió fejlődéséért című
projekt nyitó konferenciájára
amelyre 2017. április 19-én 10.00 órai kezdettel kerül sor Muraszombaton
(Zavarovalnica Triglav előadóterme, Lendavska 5, 9000 Muraszombat;
a bejárat az udvarról elérhető, szemben azzal az épülettel, amelyben a PGZ van)
A jelen projekt a sikeres Right Profession című projekt folytatása (a műszaki szakmák promóciója),
amellyel a projektpartnerek szeretnének hozzájárulni a munkaerőpiac szerkezeti aránytalanságának
csökkentéséhez, valamint a régió perspektivikus és a munkáltatók részéről keresett szakmák nagyobb
fokú megismertetéséhez.

PROGRAM
09:30-10:00

Regisztráció

10:00-10:20

Köszöntő

10:20-11:20

Robert Grah, Muravidéki Gazdasági Kamara, projektvezető
Meghívott vendég
A projekt, a projektpartnerek és az általuk a projekt keretében vállalt tevékenységek és
szerepek ismertetése:
a projekt, valamint a Muravidéki Gazdasági Kamara mint vezető partner
bemutatása, Robert Grah igazgató
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Szabó Károly főigazgató, Böröcz Csaba szakmai
főigazgató-helyettes
a Szlovén Köztársaság Szakképzési Központja, Miha Lovšin, főtanácsadó

11:20-12:00

Kávészünet, sajtónyilatkozatok

12:00-12:40

A projektpartnerek és a projektben vállalt szerepük, feladataik bemutatása:
-

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Verger Renáta, gazdaságfejlesztési vezető
Muraszombati Fejlesztési Központ, Bojan Kar, megbízott igazgató
Muraszombati Területi Kézműves Kamara, Jožica Gergorec, kamarai titkár
Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft., Kalcsú
Zoltán, innovációs menedzser
Ötletek Központja, az új ötletek promóciója, serkentése és a fejlesztési vízió
intézete, Mateja Hržič, igazgatónő

12:40-12:45

A konferencia zárása

12:45-

Ebéd

A konferencia két nyelven, szlovén-magyar szinkrontolmácsolással zajlik.
Résztvételét kérem, hogy jelezze legkésőbb 2017.04.12-ig a rahela.kodila@pgz.si e-mail címre.

