еКОМБЕГ инфо

Број 22, 15. април 2016.

Најавa догађаја:

УРУЧЕНЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА
НАЈБОЉЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, МАГИСТАРСКЕ, МАСТЕР, ДИПЛОМСКЕ/ЗАВРШНЕ РАДОВЕ,
ПРОНАЛАСКЕ, ТЕХНИЧКА УНАПРЕЂЕЊА И ДИЗАЈНЕРСКА РЕШЕЊА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ

На свечаности у Скупштини Града председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић подсетио је да су академске
награде установљене 1968. године, а да је седам година касније листа проширена и најбољим иновативним и креативним
решењима.
Милетић је истакао да је главни критеријум при оцењивању, применљивост ових радова у привреди и оценио да је веза науке и
иновација са привредом основа одрживог развоја земље. "Конкурентност је једно од наших главних ограничења, а ово је набољи
пут да се она повећа. Употребом иновација, и то као домаћег ресурса, постићићемо и боље резултате када је у питању национална
конкурентност", поручио је Милетић и изразио наду да ће ово партнерство трајати и у наредним годинама.
детаљније

- Остале вести -

14. април 2016.

КОНФЕРЕНЦИЈА О УНАПРЕЂЕЊУ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: БЕОГРАД НА ДОБРОМ ПУТУ
Туризам мора да се развија плански, уз значајну подршку државе и локалне самоуправе, а Србија
и Београд су на добром путу, оцена је учесника Четврте међународне конференције о туризму, која
је одржана у Привредној комори Београда.
"Оно што посебно потенцирамо и што је уочено на основу досадашњег рада јесте квалитет наше
туристичке понуде и иновације у туризму, јер се туризам данас развија под огромним утицајем
глобализације и информационо комуникационих технологија, које потпуно елиминишу стари
приступ да ће се ова грана привреде сама од себе развијати. Туризам морамо посматрати као
најбољи вид извоза и приступати му плански и стратешки", рекао је председник Привредне коморе
Београда, Миливоје Милетић. ______________________________________
детаљније

13. април 2016.

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ КОТРЕ И ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
Меморандум су потписали извршни директор Привредне коморе Београда, Светозар Крстић и
директор представништва КОТРЕ у Србији, Park Chan Kil, који су истакли да ће успостављање
сарадње Коморе и Агенције помоћи српским и корејским компанијама да се директно и ефикасно
повезују и остварују квалитетне пословне контакте.
детаљније
______________________________________
13. април 2016.

ЗА ДВА МЕСЕЦА ПРИЈАВЉЕНО 2000 НАШИХ ЉУДИ УПУЋЕНИХ НА РАД У ИНОСТРАНСТВУ
На седници Одбора удружења грађевинарства и комуналне делатности, председник Привредне
коморе Београда Миливоје Милетић рекао је да се, у оквиру редовних активности у Комори,
организује, између осталог, и упознавање чланова са изузетно важним законским пројектима, а
један од њих је и најновији Закон о условима за упућивање запослених у иностранство и њиховој
заштити.
______________________________________
детаљније
11. април 2016.

СКУП О КРАЂАМА КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ КРИТИЧНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Указано је на значај познавања принципа и мера безбедносне заштите критичне инфраструктуре,
првенствено јавних уређаја и њихових делова изложених крађама и познавања и правилног
коришћења механизама правне заштите, у циљу очувања интегритета и кредибилитета јавних
предузећа и привредних друштава, али и интереса националне и јавне безбедности.
______________________________________
детаљније
8. април 2016.

ОДРЖАН IOT MEETUP
Учесници су се детаљније упознали са предстојећом IOT wеек 2016 конференцијом, пројектом TAGITSMART и новим паметним
таговима на паковањима производа широке потрошње и hacaton такмичењем, за награду висине 10.000 €, у три
категорије.
______________________________________
детаљније

8. април 2016.

ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА КОНКУРСЕ ЕУ ФОНДОВА 2014-2020. СА ФОКУСОМ НА НОВИ ЕУ
ПРОГРАМ ХОРИЗОН 2020
Циљ обуке је био унапређење и развој вештина за писање предлога пројеката за ЕУ фондове,
дефинисање тендерских процедура, смернице за високе критеријуме евалуације европске
Комисије, упознавање са алатима, који су од помоћи у побољшању перформанси и квалитету
пројекта...
______________________________________
детаљније
8. април 2016.
МОГУЋЕ УШТЕДЕТИ ЧАК ТРЕЋИНУ ТРОШКОВА ЕНЕРГИЈЕ У ИНДУСТРИЈИ
Домаћа индустрија би бољом организацијом, увођењем контроле свих инпута и уласком у систем ефикасније и сировински чистије
производње и без већих инвестиција, могла да оствари значајне уштеде чак и за трећину у трошковима производње, највише у
области потрошње енергије, оцењено је данас у Привредној комори Београда.

______________________________________

детаљније

7. април 2016.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДРУГОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА ТЕХНОЛОШКО-РАЗВОЈНИМ КОМПАНИЈАМА ЗА
ЧЛАНСТВО У НТП БЕОГРАД
Позив је намењен микро, малим и средњим предузећима која се баве развојем нових производа/
процеса/услуга, као и великим предузећима, која желе да лоцирају своја И&Р одељења у НТП
Београд.
______________________________________
детаљније

6. април 2016.
ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НАЈБОЉИ ИЗБОР ЗАПОСЛЕНИХ У ПРИВАТНИМ И ПОРОДИЧНИМ
КОМПАНИЈАМА
Власници често занемаре шта су то унутрашњи покретачи који дефинишу једну особу, јер се најчешће
размишља о радном искуству особе коју прижељкујете, њеном школском образовању и можда неким
компетенцијама које поседује.
______________________________________
детаљније

6. април 2016.

ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДА ЈОХАНЕСБУРГА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА
Учесници су се сложили да је потребно успоставити чврсте везе између два града, да потенцијал за
сарадњу постоји и да је погодан тренутак који треба искористити.

______________________________________

детаљније

6. април 2016.

УСПЕШАН НАСТУП КОМОРЕ НА САЈМУ ПРИВРЕДЕ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ У ВАЉЕВУ
Привредна комора Београда успешно је наступила на 13. Сајму привреде западне Србије ''СПРЕГ
2016'' у Ваљеву, на којем је учешће узело 208 излагача из 75 места и градова Србије и Републике
Српске, као и из Кине.
______________________________________
детаљније
1. април 2016.

ИНФО СЕСИЈА О ПРОГРАМИМА ЕУ ДОСТУПНИМ И ДОМАЋИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Једна у низу инфо сесија посвећених обуци привредника и предузетника за области које имају
највећи утицај на пословање, а односе се на могућности које пружа Европска унија, у овом случају за
подстицаје
у
оквиру
одговарајућих
фондова.

______________________________________
11000 Београд, Кнеза Милоша 12, телефон: +381 11 2641 355, факс: +381 11 3618 003
www.kombeg.org.rs

детаљније

