VESZPRÉM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ▪
▪ ▪
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1994. október 28-án alakult. A szervezetet nagyrészt kisés középvállalkozások alkotják, de elmondható, hogy a régió gazdasági teljesítményének 70%-át adó cégek
kamarai tagok. A kamara széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amellyel a gazdaság minden
szegmensének képviselete megvalósul.
A kamara célja a törvény szerinti köztestületi célokon túl a tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek
megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik a vállalkozók közötti közvetlen
gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, valamint a kölcsönös érdeken alapuló együttműködést.
A kamara hivatása, hogy önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és
önszerveződését, teremtse meg és őrizze az üzleti forgalom biztonságát, a piaci magatartás tisztességét és a
gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését.
A kereskedelmi és iparkamara képviseli az üzleti közösség érdekeit, támogatja az üzleti élet fejlődését,
tanácsadó küldetést tölt be, elvégzi az állam kijelölt feladatokat, konzultációs fórumot biztosít és széleskörű
szolgáltatásokat nyújt.
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGEK
 Törvény kötelezi a kormányzatot és az önkormányzatokat, hogy a gazdaságot érintő jogszabályok
megalkotása előtt kérjék ki a kamara véleményét: a kamara jogszabályok módosítását kezdeményezi,
amennyiben azok a gazdálkodók nagyobb csoportjainak érdekeit sértik.
 Egyedi ügyekben – önkormányzatok és egyéb hivatalokkal szembeni vitában – a kamara szakmai, jogi
segítséget nyújt.
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGEK
 Tanácsadói szolgálatok működtetése vállalkozások részére, forráshoz jutási lehetőségek közvetítése
 Szakmai rendezvények, programok, képzések szervezése
 Hálózati együttműködések generálása és menedzselése (szakmai klaszterek, tematikus klubok)
 Üzleti partnerkeresés, energia-beszerzési közösség szervezése
 Pályázati kiírások és innovációs források elosztásának véleményezése
 Projektgenerálás, hazai és nemzetközi pályázati projektekben való részvétel (Central / South-East Europe
Transnational Cooperation Programmes)
SZAKKÉPZÉSI TEVÉKEN YSÉGEK
 Rendszeres felmérések végzése a képzési igényekről, ezek továbbítása az egyes képzőhelyek felé
 A vállalkozók által működtetett gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése és minősítése
 Tanulószerződések megkötése, a korrekt gyakorlati képzési feltételek biztosítása
 Különféle szakmák követelményrendszerek kidolgozása
 Mesterképzés, mesterkurzusok és -vizsgák szervezése, vizsgadelegálás
 Pályaorientációs tevékenységek
 Veszprém Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működtetése
TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELADATOK
 Gazdálkodó szervezetek kötelező nyilvántartásba vétele
 Építőipari kivitelezői nyilvántartásba vétel
 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetése
 Békéltető Testület működtetése
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