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Kupameccset játszanak ma a futsal

Egyre nő az orosz-ukrán feszültség 

Készülj a karácsonyra a Parti
Kertészettel! 

Mit kíván a magyar klaszter?
szponzorált tartalom • 2018. szeptember 28., péntek •  •  0
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A magyar kis- és középvállalatoknak immár tizennyolc éve fontos és hasznos együttműködési lehetősége a klaszteresedés.
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Manapság megvárják a jó vevőt az
ingatlanpiacon 

A NAV segít, hogy köztartozásment
adózó maradhasson a legtöbb cég 

Orosz provokációt sejt Kijev - szánd
hajókarambolt gyanítanak 

Falco elleni győzelemmel búcsúzott
Antonis Constantinides 

Az osztrák vonalakon a sztrájk miat
közlekedtek a vonatok 

Guzmics Ricsi licitre bocsátja válog
mezét 

Ezek a rugalmas üzle� szövetségek, amelyek egy-egy kisebb-nagyobb térség jellegzetes, vagy húzóágazatának szereplőit tömörí�k,
számos komoly versenyelőnyt biztosíthatnak tagjaiknak. Szakmai tapasztalatcsere, közös beszerzések és beruházások, oszto� használatú
eszközök, innováció kockázatcsökkentése és nemzetközi képviselet - a lehetőségek számának csak a krea�vitás szab határt. Ráadásul
mind a magyar kormányzat mind az Európai Unió támogatja “tanáccsal és kaláccsal” is a kooperációt: információs anyagok, konzultáció
és pályáza� felhívások egyaránt elérhetőek a klaszterek számára.

'A rendezvényt Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. klaszterfejlesztési témavezetője moderálta'

El is kél ez a támogatás, hiszen a folyton változó gazdaságban egyre nehezebb hosszú távra tervezni, a fejlődni akaró kkv-k mind újabb és
újabb kihívásokkal találják szembe magukat. Hogyan tud ebben a helyzetben a klaszterszervezet segíteni a tagjainak, és ehhez mi
mindenre van szüksége? Erről tarto� nemzetközi konferenciát Budapesten 2018. szeptember 25-26-án a Nyugat-Pannon Nonprofit K�.

»

»

»

»

»

»

http://www.frisss.hu/hirek/manapsag-megvarjak-a-jo-vevot-az-ingatlanpiacon
http://www.frisss.hu/kozeletrovat/a-nav-segit-hogy-koztartozasmentes-adozo-maradhasson-a-legtobb-ceg
http://www.frisss.hu/kozeletrovat/orosz-provokaciot-sejt-kijev---szandekos-hajokarambolt-gyanitanak
http://www.frisss.hu/hirek/falco-elleni-gyozelemmel-bucsuzott-antonis-constantinides
http://www.frisss.hu/kozeletrovat/az-osztrak-vonalakon-a-sztrajk-miatt-nem-kozlekedtek-a-vonatok
http://www.frisss.hu/kozeletrovat/guzmics-ricsi-licitre-bocsatja
http://www.frisss.hu/img/2295_3815_IMG_6944_jav.jpg
http://www.westpannon.hu/


2018. 11. 28. FRISSS.hu ...minden Szombathelyről és környékéről / Mit kíván a magyar klaszter?

http://www.frisss.hu/kozeletrovat/mit-kivan-a-magyar-klaszter 3/7

Ma ülésezik a Nemzeti Versenyképe
Tanács 

A hétvégén elstartolt a Szombathely
Adventi Vásár 

Ennyit kérnek vagy épp kapnak havo
�atalok szüleiktől 

• A ROVAT TOVÁBBI HÍREI...

KÖZÖSSÉG

TOVÁBBI FRISSS

A szülők hibájából romlanak a gyere
fogai 

'Katalónia Európa egyik leggazdagabb klaszterhagyományával rendelkezik. Az itteni, rendkívül érdekes
gyakorlatról számolt be Emma Vendrell, az ACCIÓ ügynökség nemzetközi vezetője'

A 2. CLUSTERIX Klaszter Mesterkurzus célja az volt, hogy megmutassa, Európában kik és milyen szolgáltatásokkal támogatják a
klasztermenedzsment szervezeteket keleten és nyugaton. Belga, német, olasz, román, spanyol és svéd szakértők gyűltek össze azért,
hogy inspirálják az érdeklődő magyar klaszterek, és az őket segítő intézmények, a Pénzügyminisztériumban működő Klaszteriroda, és az
Innova�v Klaszterek Országos Szövetsége (IKOSZ) képviselőit. Az intenzív párbeszédre épülő rendezvényen azonban a résztvevők nem
csupán előadásokat hallga�ak, de bemutatkozni, kérdezni, aktuális problémáikra szakértő tanácsot kérni is bőséges lehetőség nyílt.

'Kelet-európai jó példákat mutatott be Daniel Cosnita, a romániai ClusteRO klaszterszövetség elnöke'

A visszajelzések alapján találkozó sikeres volt, a harminc résztvevő mindegyike gazdagabban távozo�, mint érkeze�, és mindenki eggyel
jobban tudja, hogy mit tegyen a közeljövőben. A megjelent klaszterek üzle� lehetőségei fejlődtek, perspek�vájuk változo�, hálózatuk
bővült, stratégiájuk �sztult - egyszóval nagy lépést te�ek az európai versenyképesség felé. A másik oldalon pedig a CLUSTERIX2.0 projekt
partnerei és szakértői bőséges muníciót kaptak szolgáltatásfejlesztési akciótervük elkészítéséhez, amelynek első gyümölcseit már az év
vége elő� élvezhe�k a klaszterek és tagjaik.
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Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akine
tetszik.

Frisss.hu
25 835 kedvelés

Tetszik az oldal Mego
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Merkel szerint diplomáciai mesterm
Brexit-megállapodás 

Mi lesz veled kávé? Izgulhatnak a
függők! 

Uniós szinten a második helyre kerü
az ingatlanbefektetések értékét tek

Online is konzultálhat 

Közös európai harccsoportot hozna
a V4-ek 

Találtak egy csomó jegesmedvét! 

'Feszült figyelem'

És hogy mit kíván a magyar klaszter? Erre is választ adtak a konferencia résztvevői. Tisztán látják már, hogy a tanács és a
kalács szükséges aránya hogyan változik a fejlődésük során. Eleinte, az indulás környékén főleg az általános jogi,
szervezési, kapcsolattartási tanácsok kritikusak. A következő szakaszban, amikor a fejlődési pálya már látszik, de a lábak
még ingadoznak, a célzott, jól megsütött kalács - pénzügyi támogatások - válnak elsődlegessé, amely révén stabilizálódhat
a hosszú távú fejlődés. Az érettség szakaszában aztán mindinkább újra tudásra, specializált, új, és hatékonyan átadott
szakmai és menedzsment-ismeretekre, készségekre, kapcsolatokra lesz szükség, amelynek csak kiegészítője az ekkor
már főleg projektalapú finanszírozás. 

'A második napi 'klaszterkörhintában' Illyés Péter, a kecskeméti MIÉNK klaszter vezetője mutatja be
együttműködésüket'

 

A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
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Nem csak a hokisok, hanem a stran
is korizhatnak majd 

Őrzik a szép emlékeket a legendák 

Árvízvédelmi projekt a Rábán 

Szombaton a Pancho Arénában
folytatódhat a csoda 

A szombathelyi vajon családbarát
kórház? 

Nem terheli a környezetet a szomba
börtön 

Visszaadják a lakásaikat az
Otthonvédelmi Akciótervben megse
családoknak 

KÖVESS MINKET FACEBOOKON!

Tetszik Megosztás Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.

TOP

Guzmics Ricsi licitre bocsátja
válogatott mezét 

Szerkesztőségünk, a Rádió 1
Szombathely és a Trend Optika közös
kezdeményezéséhez csatlakozva a
kőszegi SOS Gyermekfalu
megsegítésére gyűjti az adományokat.

Fegyveres rablás elkövetőjét keresik
Vas megyében - Fotókkal 

Fegyveres rablás elkövetőjét keresik a
rendőrök Vas megyében - közölte az
MTI-vel a Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság sajtóreferense szerdán.

Szalai Marci már nem tagja az Ocho
Macho zenekarnak 

Egy hónapja már megszületett a
döntés, részleteket azonban nem
nagyon tudni.

A hétvégén elstartolt a Szombathelyi
Adventi Vásár 

Az esős borongós idő ellenére is sokan
ellátogattak a nyitóeseményre, ahol
könnyűzenei koncertekkel és kulturális
műsorokkal is várták a közönséget.

Erre adakozhattok a Trend Optikákban
és a Rádió 1 Szombathely

TOVÁBBI HÍREINK

A jövőről szól a „Tűzmadár” 

Ez a fa, melyet ma elültettünk nem a
pusztulásra vár, hanem a virágzásra és
az elkövetkezendő 500 eztendőre –
hangzott el azon az ünnepségen,
melyet a Szombathelyi Református
Egyházközség rendezett ...

Ahogy nő a technológiai fejlődés, úgy
mennek össze a termékek (x) 

Korábban a számítógépek sem akkorák
voltak, mint ma a laptopok. Egy fél
szobát betöltöttek, és a funkciójukat
tekintve csak adatkezelésre, tárolásra
használták őket. Ma már játszani és
rajzolni is lehet, ...

Nyílt edzés tartanak a Haladás
kézilabdázói 

Az őszi szünet után új edzéssel
mutatkozik be a Haladás kézilabda
csapata. November 6-án a gyerkőcök
együtt edzhetnek az igazi szombathelyi
játékosokkal. A szombathelyi sportélet
nagy kedvencével, Császár ...

A nemzetközi kupában is menetel a
Falco 

A magyar bajnokság mellett a FIBA
Európa Kupában is határozottan jó
teljesítményt nyújt eddig a Falco-
Vulcano Energi KC kosárlabdacsapata.
A szombathelyiek a csoportkör
harmadik fordulójában a macedón ...

FRISSS

Kupameccset játszanak ma a
futsalosok
A héten és jövő héten sem lesz hétfőn
bajnoki mérkőzése a Haladás futsal
csapatának.

Egyre nő az orosz-ukrán feszültség 

Teljes harckészültségbe helyezték az
ukrán hadsereget, válaszul az „orosz
agresszióra” az Azovi-tengeren –
jelentették hétfőn ukrán hírportálok,
idézve az ukrán vezérkar közleményét.

Készülj a karácsonyra a Parti
Kertészettel! 

Workshop, kiállítás és minden, ami az
ünnepek előtti hangolódáshoz kell az
adventi időszakban.

Manapság megvárják a jó vevőt az
ingatlanpiacon 

Szombathelyen 5 év alatt 175 %-os
növekedés történt az adás-vételek
számát illetően.

A NAV segít, hogy köztartozásmentes
adózó maradhasson a legtöbb cég 

A recept egyszerű, előre szólnak.

Orosz provokációt sejt Kijev -
szándékos hajókarambolt gyanítanak 
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A vártnál nagyobb a gazdasági
növekedés az OECD szerint 

Tankoljon pénteken! 

Nyílt nap lesz a Paragvári iskolában

Vigyázzon, hogy ad ki lakást 

Nagyon nyertek a futsalosok itthon 

30%-os béremelés a közigazgatásba

Tudatos a Monetáris Tanács stratég

Két hét múlva nyit a koripálya 

Szerkesztőségében is 

December 15-ig a kőszegi SOS
Gyermekfalu javára várjuk az
adományokat. Mire fogják felhasználni?
Miként lehet csatlakozni? Most mindent
megmutatunk!

PROGRAMAJÁNLÓ

Kupameccset játszanak ma a
futsalosok 

• A ROVAT TOVÁBBI HÍREI...

»

Ismét nyertek a Hali női kézilabdázói 

Alsóházi rangadót nyert a Haladás NB
I/B-s női kézilabdacsapata. A Nyugati-
csoportban szereplő szombathelyiek
ideiglenes répcelaki otthonukban
győzték le 31:29-re a Csurgó együttesét
és feljöttek a tabella ...

NŐMÉRŐ

A szombathelyi vajon családbarát
kórház? 

• A ROVAT TOVÁBBI HÍREI...

»

Szándékosan nekiütközött egy orosz
határőrhajó az ukrán haditengerészet
egyik hajójának vasárnap Odessza és
Mariupol között - hozta nyilvánosságra
az ukrán védelmi minisztérium
hivatalos honlapján.

Falco elleni győzelemmel búcsúzott
Antonis Constantinides 

Elárulta az okokat is.

FRISSS TV

Mennyit változunk néhány év
alatt? 

• A ROVAT TOVÁBBI HÍREI...
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Családbarát vállalkozásokat díjazot
Három Király� mozgalom 

Szalai Marci már nem tagja az Ocho
Macho zenekarnak 

• A ROVAT TOVÁBBI HÍREI...
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KAPCSOLAT

Szerkesztőség 
9700 Szombathely, Dolgozók útja 1/A.

Telefon 94/506-977

Hirdetés, együttműködés 
marketing@frisss.hu

Tartalmával kapcsolatos észrevételek, egyéb
információk 
info@frisss.hu
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