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Działalność gospodarcza za granicą
 
Planują Państwo otworzyć własną działalność gospo-
darczą (w rzemiośle) na terenie Niemiec? A może już
teraz prowadzą Państwo swoją działalność rzemieślniczą
w Niemczech i potrzebują fachowych informacji?
 
Dziś rynek Unii Europejskiej stoi przed Państwem
otworem. Siedziba firmy może znajdować się na terenie
każdego kraju członkowskiego. Zanim jednak zrobi się
pierwszy krok za granicą, należy się do tego odpowiednio
przygotować.
 
To samo dotyczy tymczasowego świadczenia usług za
granicą. Unia Europejska stara się ujednolicić przepisy,
jednak w rzeczywistości warunki i zasady na rynku różnią
się w zależności od tego, w którym kraju chcą Państwo
wykonać zlecenie.
 
Państwa członkowskie rożnie definiują zawody regulo-
wane, wymagają różnorakich zgłoszeń w przypadku
oddelegowania pracowników czy też po prostu wymagają
zgłoszenia chęci wykonania jednorazowej usługi na
terenie ich Państwa. Dlatego odpowiednie przygotowanie
to połowa sukcesu.
 
Doradztwo ds. gospodarki zagranicznej współpracuje z
instytucjami i partnerami z takich krajów jak: Polska,
Szwajcaria, Austria i inne. Ponadto sieć doradców w
Centralnym Związku Rzemiosła w Niemczech umożliwia
zdobycie informacji na temat warunków i możliwości
udziału na rynkach zagranicznych na całym świecie.

Oferta Izby Rzemieślniczej
we Frankfurcie nad Odrą
 
Doradztwo ds. gospodarki zagranicznej oferuje
członkom naszej Izby Rzemieślniczej oraz osobom
planującym podjęcie własnej działalności rzemieślniczej
w regionie zasięgu terytorialnego Izby bezpłatne i
indywidualne doradztwo i informacje na temat:

■ założenie firmy/oddziału za granicą
■ tymczasowe świadczenie usług za granicą
■ szanse i warunki stawiane zagranicznym firmom

w docelowym kraju
■ pośrednictwo w znalezieniu zagranicznych

partnerów biznesowych
■ podatki
■ aktualne programy unijne
■ przepisy dyrektyw i wytycznych unijnych
 

Ponadto Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą –
Region Brandenburgia Wschodnia posiada dla Państwa
bogatą ofertę doradczą dotyczącą:

■ prowadzenia firmy na terenie Niemiec
(aspekty przedsiębiorczości) – również w języku
polskim

■ ochrony środowiska
■ doradztwa technicznego
■ doradztwa prawnego
■ doradztwa ds. technologii i innowacji
■ uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych

w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej
 
Regularnie prowadzimy również seminaria i szkolenia.
Aktualne informacje można znaleźć na naszej stronie
internetowej:
 
www.hwk-ff.de/beratung/aussenwirtschaft


