
Plán činnosti a přehled akcí OHK v Jablonci nad Nisou od 23. 10. 2019 do 31. 12. 2020: 

Navázat na činnosti, které vykonává OHK pro členy, exportéry, podnikatele i veřejnost. Organizovat 
úspěšné akce zaměřené na aktuální potřeby členské základny. 
Zvláště se zaměříme na: 
- informační servis dle požadavků členů a podnikatelů v ČR i zahraničí, činnosti na podporu členské 
základny podle jejich potřeb, správa webu ohkjablonec.cz, kde najdete mnoha důležitých informací, 
přeshraniční web: podnikanivpolsku.cz, příprava webu zaremeslem.cz,  

- organizace jednání představenstva a DR dle plánu, které je 1x měsíčně,  

- certifikační služby - vydávání certifikátů a karnetů A.T.A. pro exportéry,  

- provozování KC česko-polské hospodářské spolupráce, a česko –saské hospodářské spolupráce a 
pořádání úspěšných hospodářských fór, seminářů, setkání 

- služba CzechPoint pro podnikatele a širokou veřejnost,  

- podnikatelské poradenství pro podnikatele a širokou veřejnost,  

- realizovat projekt CZ-PL na podporu podnikatelských aktivit,  

- organizovat činnost a semináře pracovních sekcí při OHK,  

- dále spolupracovat se školami na všech stupních, pořádat studentské soutěže,  

- organizace odborných seminářů na aktuální podnikatelská témata 

- spolupracovat s úřady – LK, SM Jablonec n.N., města a obce v okrese Jablonec n.N. 

K jednotlivým aktivitám: 

říjen 2019 - administrativní ukončení česko-německého projektu Přátelství a zkušenosti 

listopad 2020 - vydání A3 kalendáře regionálních řemesel 2020, v rámci CZ-PL projektu 

listopad - březen 2020 - příprava KONVEN´A Löbau 2020 

září - prosinec 2020 - spolupráce na tištěné mapě - 5 stezek atraktivit v CZ-PL příhraničí 

leden, únor 2020 - příprava a realizace krajského kola soutěže T-PROFI - Talenty pro firmy 
v Libereckém kraji 

únor 2020 - březen 2020 - příprava a účast na veletrzích Památky, muzea, řemesla 2020; Holiday 
World Praha 

březen 2020 ve spolupráci s Celním úřadem pro LK seminář: Celní problematika 2020, zdarma pro 
členské firmy jablonecké OHK, nečlenské firmy 500,-/os. 

březen 2020 - seminář Tradiční řemesla - NOVÉ PŘÍBĚHY II, komponovaný pořad o radostech i 
strastech předávání řemesla  

březen 2020 - veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2020, organizátoři: OHK v Jablonci nad 
Nisou, Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, SM Liberec, SM Jablonec/ Prodejní výstava 
regionálních produktů při Euroregion Tour 2020 - 40 českých a 10 polských regionálních výrobců/ 
Soutěž o nejlepší regionální potravinu, výrobek a suvenýr 

březen 2020 - soutěž mladých vědců AMAVET 

duben 2020 - veletrh Konventa Löbau, zajištění tradičních výrobců, vč. živých ukázek řemesla 

http://www.ohkjablonec.cz/data/media/fck/Celn%C3%AD%20semin%C3%A1%C5%99%2C%2028.%2002.%202019.pdf


květen 2020  - exkurze do provozů firem na Jablonecku pro české a polské podnikatele  

červen 2020 - Den otevřených dveří v OHK, představení činnosti jablonecké komory 

září 2020 - Vyrobeno pod Sněžkou, prodejní výstava regionálních producentů s bohatým 
doprovodným programem pro podporu výroby a výrobků Euroregionu Nisa 

září 2020 - Skleněné městečko Železný Brod, největší sklářská slavnost roku v ČR - organizace, 
zajištění 50 regionálních výrobců, především z oboru skla a bižuterie 

listopad 2020 - 28. Polsko-česko-německé kooperační fórum firem v Polsku. Organizátor, největší 
každoroční akce tohoto typu v Euroregionu Nisa.  

listopad 2020 - Shromáždění delegátů OHK v Jablonci nad Nisou 


