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Meghívó
a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok következő
állomásaira
Nyíregyháza, Salgótarján
Kedves Nyugdíjas! Tisztelt Vállalkozó Társunk!
A 2017 decemberében megalakult Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KÖZÉSZ), valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közös rendezvénysorozattal ismerteti a nyugdíjas szövetkezetekben rejlő
lehetőségeket, az alakításukhoz és működtetésükhöz minden szükséges szakmai és gyakorlati információ megosztásával. A Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok tájékoztató fórumainak a megyeszékhelyek adnak otthont.
IDŐPONT: 2018. március 20. (kedd) 10:00 – 13:00
HELYSZÍN: Continental Aréna VIP Terem (4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16.)
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk regisztrációját: FILL OUT FORM
IDŐPONT: 2018. március 23. (péntek) 10:00 – 13:00
HELYSZÍN: Nógrád Megyei Önkormányzat Megyeháza Díszterme (3100 Salgótarján,
Rákóczi út 36.)
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk
regisztrációját: FILL OUT FORM
Bízunk abban, hogy elfogadja meghívásunkat, s az eseményről minden más potenciális érintetett is tájékoztatva, részvételével méltó helyre emeli a rendezvény által betölteni kívánt célokat.
Mindez a szakmainapok@kozesz.hu e-mail címre a helyszín megjelölésével vagy a +36
30 300 9108-s telefonszámon is jelezhető.
Tisztelettel:
Turi Dénes
elnök
KÖZÉSZ
sk.

Dávid Ferenc
főtitkár
VOSZ
sk.
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Pályázati lehetőség
mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok részére

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
keretében, mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok
részére munkahelyi képzések támogatására nyílik lehetőség márciustól.
A pályázatok a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok
munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segítik. A támogatásból OKJ-s
képzések, nyelvi és szakmai, vagy egyéb képzések lebonyolítása lehetséges,
melyhez hozzá tartozik az előzetes tudásmérés és a képzést követő
elégedettségmérés is.
A mikro-, kis- és középvállalatok minimum 3 millió és maximum 50 millió
forintra, a nagyvállalatok pedig minimum 10 millió, maximum 100 millió forint
összegben igényelhetnek vissza nem térítendő támogatást.
A támogatás intenzitása a támogatható tevékenységtől és a vállalat méretétől
függően 50-100% közötti.
Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett
projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is
megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a
kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
A GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi
képzések
támogatása
nagyvállalatok
munkavállalói számára című felhívásra 2018. március 12-től lehet benyújtani
a pályázatokat.
A GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és
középvállalatok munkavállalói számára című felhívásra 2018. március 13tól lehet benyújtani a pályázatokat.
A GINOP-6.1.5-17
Munkahelyi képzések
támogatása
munkavállalói számára című felhívás itt érhető el:

nagyvállalatok

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-615-17-munkahelyi-kpzsektmogatsa-nagyvllalatok-munkavllali-szmra-kitlt-programja
A GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kisközépvállalatok munkavállalói számára című felhívás pedig itt érhető el:

és

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-616-17-munkahelyi-kpzsek-tmogatsamikro-kis-s-kzpvllalatok-munkavllali-szmra
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Pénz, de honnan – 2018
A pénzdömping utolsó, nagy rohama
Időpont: Március 28. szerda, 9.30–13.00
Helyszín: Szeged, Párizsi körút 8-12, CSMKIK Székház
Kiemelt Szakmai Támogató: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
A Széchenyi 2020 maradék, de még igen bőséges pénzforrásai az év első felében még a
kkv-kra várnak. Eszközbeszerzésre, innovációra, turizmusra, informatikai, energetikai
fejlesztésekre, munkahelyi képzésekre, de még a tőzsdére kerülésre is kaphatóak
vissza nem térítendő, illetve rendkívül kedvező konstrukciójú pénzek, tőketámogatások. A
Piac & Profit üzleti magazin Pénz, de honnan? roadshow-ján a 15. évben is teljes körű
áttekintést adunk a kis- és középvállalatok rendelkezésére álló forrásokról,
kormányzati támogatásokról és más pénzügyi lehetőségekről.
Exkluzív információkat osztanak meg előadóink a térség kkv-döntéshozóival, melyekkel
versenyelőnyre tehetnek szert. Ha időben lépnek!
Emellett szólunk aktuális szabályozási kérdésekről, mint az EU-adatvédelmi rendelet
mindenkire érvényes szigorításáról.
S házhoz hozzuk a kínai befektetőket is.
A részvétel a konferencián ingyenes, csak regisztrációhoz kötött!
A konferencia programja, előadók
További felvilágosítás és információ:
Tel. : (1) 239 – 9597

E-mail: konferencia@piacesprofit.hu
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VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu

VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL
Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára?
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni?
Látogasson el virtuális piacterünkre!
Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint!
A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.
Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat.

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál
Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit
tanácsadónknak:
Dankó Tibor
Tel: 20/947-4282
e-mail: iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettségvállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy
körültekintéssel választjuk ki és a legmegbízhatóbb
módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért,
teljeskörűségéért és valóságtartalmáért.
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen.
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt
is jelezze felénk!
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és
kedvét lelte Hírlevelünkben.
VOSZ
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21.
Tel.: +361-4142181, -82
Fax:+361-4142180
e-mail: center@vosz.hu
www.vosz.hu
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