Meghívó
a REGIONET Competitive projekt keretében megrendezésre kerülő
térségi szintű hálózatfejlesztési workshopra
időpont:

2017. november 20. (hétfő) 17 óra

helyszín:

Perkovátz-Ház, Daruka terem (9400 Sopron, Széchenyi tér 12.)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Gazdasági Platform tagok, Vállalkozók, Vállalkozások!
Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, mint az INTERREG V-A AusztriaMagyarország Programban megvalósuló (ATHU007 számú) REGIONET Competitive című projekt
projektpartnere ezúton meghívja Önt a megrendezésre kerülő térségi szintű hálózatfejlesztési
workshopra.

A térségi szintű hálózatfejlesztési workshop célja:
- az előzmény projekt eredményeinek, jelen projekt kitűzött céljainak bemutatása a Sopron és
Térsége Gazdasági Platform hálózat képviselői, és további a hálózatosodás iránt nyitottérdeklődő vállalkozások képviselői számára, kiemelten a Soproni járás vonatkozásában,
- a projekt egyik fő céljaként megfogalmazott „vállalkozói platformhálózatok továbbfejlesztése”
tevékenység hátterének, lépéseinek, várható eredményeinek áttekintése, mind térségi mind
bilaterális (osztrák határtérség) szinten,
- a „Sopron és Térsége Gazdasági Platform” továbbfejlesztésével létrejövő Soproni Járási
Vállalkozói Kezdeményezés megalakulásának előkészítése, a megalakulást /együttműködést
írásba foglaló szándéknyilatkozat szakmai kereteinek kialakítása, a Kezdeményezés jövőbeli
működése
- párbeszéd és közös együttgondolkodás kezdeményezése a Soproni járás határon átnyúló
(bilaterális) kapcsolatainak megalapozásáról, a lehetséges stratégiai együttműködések
kialakításáról,

A térségi szintű hálózatfejlesztési workshop programja:

16.30 - 17.00

Résztvevők fogadása, regisztráció

17.00 -17.10

Köszöntő
Kováts Árpád – Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, titkár
Az előzményprojekt eredményeinek és jelen projekt célkitűzéseinek rövid
összefoglalása

17.10 - 17.30

Borbély Sándor – Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a projekt vezető partnere
A Soproni járás integrálit bilaterális hálózatfejlesztésének áttekintése
- Sopron és Térsége Gazdasági Platform elhelyezkedése a REGIONET Competitive
projekt struktúrájában, annak továbbfejlesztése,

17.30 - 18.30

- a
Soproni
Járási
Vállalkozói
Kezdeményezés
megalakulását
rögzítő
szándéknyilatkozat szakmai alapjai, tartalma, résztvevő vállalkozók/tagok, a
Kezdeményezés jövőbeli működése, annak térségi és határon átnyúló közép-, hosszú
távú előnyei
- ötletbörze a Soproni járás határon átnyúló (bilaterális) kapcsolatainak
megalapozásáról, a lehetséges stratégiai együttműködések kialakításáról,
dr. Bihari István – Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Vissi András – Progeneral Team Kft

18.30 -

Közös hálózatépítési büfévacsora

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Részvételi szándékát kérjük
legkésőbb november 16-ig jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén:
Kapcsolat:

dr. Bihari István, Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
06 70 94 00 144, bihari.istvan@sopronikamara.hu
Vissi András, Progeneral Team Kft.
06 30 22 93 777, progeneralteam@gmail.com

A rendezvény az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló
REGIONET Competitive című (ATHU007 számú) projekt keretében kerül megrendezésre.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg!

