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Jelentkezés: közelít
MESTERKÉPZÉS Február 20. a határidő, a támogatás a tét
sége 300 ezer forint fejenként, amelyből most 60 ezer
forintot kell önerőként megfizetni, a fennmaradó részt a
program finanszírozza.
Ha az előbbiekben leírtak
felkeltették a mesterképzés
iránt az érdeklődését, szüksége van a mesterlevélre, mielőbb jelentkezzen, hiszen a támogatott helyi képzés, vizsgalehetőség jelentős anyagi
terhet vesz le a válláról, és
sokkal kevesebb időt, energiát
vesz el az életéből, mint a

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamaránál két
különböző pályázati forrást
felhasználva nyílt lehetőség
2015-ben támogatott mesterképzésre és vizsgáztatásra.
Akkor mintegy százhúszan
szereztek oklevelet. Idén
újabb támogatott képzés indítására adódott lehetőség,
amely alapján a városi kamara meg is hirdette a programot, a jelentkezés határideje
február 20-a.
A helyi gazdaság számára
fontos, hogy minél nagyobb
számú mester dolgozzon itt,
hiszen egyrészt csak olyan
gyakorlati képzőhely foglalkozhat tanulóval, ahol mestervizsgát tett oktató dolgozik.
Másrészt pedig több szakmában ez az önálló munkavégzés, a vállalkozás indításának
az előfeltétele: autószerelő,
autóvillamossági szerelő, karosszérialakatos, gázvezetékés készülékszerelő, vízveze-
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Közelít a támogatott mesterképzésre, -vizsgáztatásra jelentkezés határideje, nagyon kedvező feltételekkel juthatnak a
programba bekapcsolódók mesterlevélhez.

A mesterlevél rangot jelent a szakmában, és szükség is lehet rá

ték és központifűtés-szerelő,
csőhálózat-szerelő, épületgépész, kőműves, villanyszerelő, kéményseprő, hentes, mészáros, pék.
A mestervizsga célja, hogy
biztosítsa a magasabb szakmai minősítés elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges szakmai és pedagógiai ismeretek elsajátítását, a vállalkozás indításához,

sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását,
és hogy az adott vállalkozás
eleget tehessen az egyes szakmákban a vonatkozó jogszabályokban meghatározott működési feltételeknek.
A korábbi képzésekhez hasonlóan most is nyolcvan százalékos támogatásban részesülnek résztvevők: a képzés
és vizsgáztatás fajlagos költ-

Most is nyolcvan
százalékos
támogatással
más városokban szervezett
programok.
A mesterképzés Dunaújvárosban várhatóan már márciusban elindul majd, érdeklődni a bekapcsolódáshoz szükséges szakmai feltételekről, a
programra jelentkezni a kamaránál, a Piac téren lévő irodában lehet a www.dkik.hu
weboldalon található elérhetőségeken.

Országos versenyek
Lezajlottak az elődöntők, hétfőn eredmények
A Szakma Kiváló Tanulója
Verseny (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) írásbeli elődöntője sikeresen
lezajlott a városban is,
szerdán lehetett megtekinteni a kijavított vizsgafeladatokat.

Mától folyamatosan kerülnek fel az országos szakmai
versenyek ismert honlapjára
(www.szakmasztar.hu), hogy
ki került be a következő fordulóba az írásbeli feladatok,
az elődöntő alapján. Hétfőre
már minden szakma esetében
elérhető lesz ez.
Azonban az indulók számára a szerdai nap legalább
ilyen fontos volt, hiszen megtekinthették, milyen eredményt értek el: ha a megszerezhető pontok 60 százalékát
elérték, akkor mentesülnek a
szakmai vizsga során az írásbeli alól. És ez jelentős
könnyebbséget adhat, még
hanem is jön össze a továbbjutás.
Mondjuk, azért remélhetőleg sokan bíznak benne, hogy
ez is összejöhet. És nemcsak
az indulók, hanem az iskolák,
a kamara és a helyi közösség
életét figyelők is. Hiszen minden évben a város lélekszámát, gazdasági erejét arányá-

ban jócskán meghaladó eredményeket érnek el a végzős
fiatalok az országos szakmai
versenyeken. Reméljük, így
lesz ez idén is.
A helyi elődöntőket idén is
a területi kamarák szakképzési tanácsadói szervezték, és ez
minden évben sok, ugyanakkor örömteli munkát jelent. A
városi kamarától Kelemenné
Halász Melinda szakképzési

Hatvan százalékot
elértek: nem kell
már írásbelizni
tanácsadó elmondta: 129-en
vettek részt a elődöntőn hat
iskolából. Húsz szakmában
szerveztek írásbeli elődöntőt,
a helyszínek biztosításához a
Piac téri iroda mellett több iskola nyújtott segítséget: Kereskedelmi, Hild, Adu, Széchenyi kollégiuma.
A továbbjutóknak a következő fordulót a válogatók jelentik majd, amikor az egyes
szakmákban az ország különböző városaiban szerveznek
versenyt. És a döntő helyszíne ismét a kőbányai vásárváros, a Hungexpó lesz április
24-26-án.

Milliós támogatást is érhet az informatikai audit
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2016 tavaszán hívta
életre a Modern Vállalkozások
Programját, mely a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
digitális fejlődését, ezzel versenyképességük fokozását segíti
informatikai technológiák és megoldások bevezetésével.
Eddig több, mint 6800 kkv
csatlakozott a programhoz.
Ezek a vállalkozók felismerték, hogy az informatikai
eszközök és szolgáltatások
használata hozzásegíti őket
bevételeik növeléséhez, kiadásaik optimalizálásához és
hatékonyságuk fokozásához.
A
mai
digitalizációs
fejlődés óriási, nem egyszerű
feladat lépést tartani a változásokkal. A cégvezetők
szakértő segítség nélkül
gyakran érzik úgy, hogy
elvesznek a lehetőségek
tengerében. Ez az oka annak,
hogy a digitális eszközök
adta lehetőségeket csak korlátozottan használják, viszont
emiatt jelentős lemaradásban
vannak európai uniós versenytársaikhoz képest.
A Modern Vállalkozások
Programja – Vállalkozz digitálisan! projekt ezekre a problémákra nyújt megoldást.
Országosan 27 infokommunikációs tanácsadó áll
rendelkezésre, akik többéves szakmai tapasztalattal
felvértezve felmérik a vállalkozások digitális helyzetét,
megvizsgálják informatikai
felkészültségüket, majd javaslatot tesznek a cégnél megvalósítandó
fejlesztésekre.
Mindezt a program keretében

Program:
09:00-10:00 Regisztráció
10:00-10:10 Köszöntőbeszéd, a rendezvény megnyitása
Králik Gyula elnök, Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara
10:10-10:30 Informatikai fejlesztések európai uniós forrásból
a Modern Vállalkozások Programja (GINOP 3.2.1.) segítségével
dr. Szabó István, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
10:30-10:50 Információbiztonság/Információmenedzsment
Czerneczky Péter, 10xOne Magyarország Zrt.
10:50-11:10 KKV-k hatékonyságának növelése a megfelelő online eszközök használatával
Mándi Zsolt, DDSWEB Kft.
11:10-11:20 Kávészünet
11:20-11:40 A sikeres ügyviteli rendszer kiválasztás 5+1 kulcskérdése
Kaiser Krisztina, SekaSoft Kft.
11:40-12:00 Felhő alapú megoldások a kis- és középvállalkozások életében
Kuna Péter, Microsoft Magyarország Kft.
12:00-12:20 Mi a posta szerepe a 21. században?
Modernizálja postai levelezését!
Lénárt Balázs, Hibridlevél Kft.
12:20-12:40 Miért és hogyan? „VÁLLALKOZZ DIGITÁLISAN”
Viniczai Zsolt, Seacon Europe Kft.
12:40-13:40 Fórumbeszélgetés
Czernecki Péter vezérigazgató, 10xOne Magyarország Zrt.
Kaiser Krisztina ügyvezető, SekaSoft Kft.
Kuna Péter Dynamics CRM értékesítési specialista, Microsoft Magyarország
Kft.
Viniczai Zsolt K+F igazgató, Seacon Europe Kft.
Moderátor: dr. Szabó István IKT tanácsadó, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
13:40-16:00 Kötetlen beszélgetés a kiállítókkal, az IKT tanácsadókkal, büféebéd
Kiállítók:
10xOne Magyarország Zrt.
DDSWEB Kft.
SekaSoft Kft.
Microsoft Magyarország Kft.
Hibridlevél Kft.
Seacon Europe Kft.
A rendezvény díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

teljesen díjmentesen! A vállalkozások a részvételt követően
a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést is megkapják, amelynek birtokában
plusz 5% vissza nem térítendő
többlettámogatást kaphatnak
a közelmúltban megjelent GINOP-3.2.2 pályázaton.
Dr. Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke így nyilatkozott a projektről az egyik
regionális rendezvényen:
„A félidőn túl járunk a
Modern Vállalkozások Programjával, ami meglepetésünkre
minden
várakozásunkat
felülmúlja.
3000 hazai mikro-, kis- és
középvállalkozást szerettünk
volna elérni, ez volt a kezdeti
cél, amit már most, a program
felénél túlszárnyaltunk. Több,
mint 6000 cégvezető vett részt eddigi vidéki Információs
Nap rendezvényeinken, 3000
vállalkozás
informatikai
felkészültségét megvizsgáltuk,
és 2000 kkv megkapta a Digitálisan Felkészült Vállalkozás
minősítést is. Ez bizonyítja,
hogy fogékonyság, érzékenység van a digitális fejlődés
iránt, ami egyben a versenyképesség növelésének egyik
alapvető feltétele.”
Koleszár Péter, vezető IKT
tanácsadó, a projekt szakmai
vezető helyettese szerint:
„Egy friss kutatás alapján
évi 152 óra, azaz 19 munkanapnyi kiesést is okozhatnak
a lassú, elavult, korszerűtlen
informatikai eszközök. Ez
is alátámasztja, hogy az infokommunikációs eszközök
korszerűsége nagyban be-

folyásolja egy vállalkozás
hatékonyságát. A Modern
Vállalkozások Programjának
egyik fő pillére a 27 fős IKT
tanácsadói hálózat, mely
olyan szakmailag képzett,
tapasztalt kollégákból áll,
akik díjmentesen auditálják,
felmérik a vállalkozásokat,
segítenek abban, milyen módszerekkel érhetik el a legnagyobb hatékonyságot, milyen fejlesztési irányokban érdemes
gondolkodni, s ehhez milyen
pályázati források állnak rendelkezésre.”
A 127 állomásból álló Információs Nap elnevezésű
rendezvénysorozat állomásain tartalmas, gyakorlati
előadások mellett az informatikai területek szakértőivel is
találkozhatnak, konzultálhatnak az érdeklődők.
Dunaújvárosban
2017.
február 21-én lesz a következő
Információs Nap a Hotel Kerpelyben (2400 Dunaújváros,
Dózsa György út 35.), a részvétel díjmentes.
Szeretettel
várjuk
az
érdeklődőket, regisztrálni a
www.vallalkozzdigitalisan.hu
honlapon lehet!
Bővebb információ szintén
a honlapon található, illetve
Koleszár Pétertől, a projekt
szakmai vezető helyettesétől
kérhető a 06-30/935-0695 telefonszámon.

