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Strategické záměry OHK Třebíč 
pro období 2022 - 2025 

      

1. Podpora bezpečné jaderné energetiky (5.blok) 
a) Komunikace a spolupráce s Energetickým Třebíčskem a s potenciálními 

dodavateli jaderného zařízení do JE Dukovany (účastníci tendru ČEZ). 

b) Propagace a lobbing možností zapojení členských firem OHK do dodavatelských 

řetězců stavby jaderného zařízení. 

c) Organizace odborných přednášek a seminářů pro členy OHK se zaměřením na 

tématiku přípravy výstavby 5.bloku JE Dukovany. 

 

2. Podpora (malého a středního) podnikání 
a) Soustavný informační servis pro podnikatele (dotační příležitosti, daně, zákony, 

investice do regionu,…). Zajištění vysoké kvality Informačního místa pro 

podnikatele.   

b) PR a marketing OHK směrem k členům a k veřejnosti. 

c) Kultivace podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání, 

spoluvytváření pozitivního podnikatelského prostředí v regionu.     

d) Školení, kurzy, semináře, workshopy, exkurze, business club,… 

e) Hledání a přijímání nových členských firem. 

f) Kancelář OHK přátelská a otevřená pro členské firmy.  

g) Důsledná a viditelná spolupráce s KHK Kraje Vysočina.  

 

3. Spolupráce se vzdělávacími institucemi v okrese Třebíč 
a) Podpora vzdělávání, které hledají u uchazečů o zaměstnání členské firmy OHK. 

(technické, ekonomické, odborné, praktické)  

b) Aktivně vykonávat činnosti v oblasti rozvoje lidských zdrojů. 

c) Veletrh Didacta + propagace členských firem. (firemní stánky, stánek OHK 

prezentující členy) 

d) Exkurze, soutěže, semináře,… 

      

4. Podpora ochrany životního prostředí / společenská odpovědnost organizací   

a) Propagace a podpora alternativních zdrojů energií – spolupráce s VŠ, výzkumnými 

ústavy… 

b) Podpora šetrnosti a rozumného hospodaření se zdroji.  

 

5. Podpora turismu/cestovního ruchu 
a) Spolupráce se subjekty, které se turismu věnují a podpora projektů, které jsou 

přínosné pro členské firmy OHK. 

b) Vytváření pozitivního PR okresu Třebíč jako místa zajímavého pro turismus i pro 

podnikání. Podílet se na regionálním rozvoji a propagaci regionu. 

c) Podpora členských firem působících v gastronomii, ubytování, incomingu,… 

(pořádáním plesů, setkání, seminářů,…) 

  


