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Tisztelt Cégvezető Asszony/Úr!
Tisztelt Partnerünk!
NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM

Az Európai Bizottság felülvizsgálja a kis- és középvállalkozások definícióját.
A felülvizsgálat kapcsán konzultációt indított az érintett vállalkozások és érdekképviseleteik
körében.
Kérem, szíveskedjenek kitölteni, hogy ezzel segítsük a Bizottság munkáját.
A kérdőív kitöltésére március 8-áig van lehetőség.
A kérdőív elérhetősége:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoA9s9v20nMK8Q8RuZF8dxjk9lOzH2i5Zyu4rkdV7bStDWQ/viewform
Segítségüket előre is köszönjük!

Sajtóközlemény

Indul a pályázat az Európai Vállalkozásfejlesztési Díjra
A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal közösen 2018-ban is díjazni
kívánja legkreatívabb és legsikeresebb vállalkozásfejlesztési programokat. Az
Európai Bizottság által 2005-ben alapított verseny célja az olyan kezdeményezések
megismertetése, amelyek megkönnyítik a vállalkozóvá válást, a vállalkozások
működtetését, és nemzetközi szinten is kiemelkedő példával szolgálhatnak.
Vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok vagy állami szervek által legalább 2 éve
működtetett programokkal lehet jelentkezni hat kategóriában. Az Európai
Vállalkozásfejlesztési Díjra való nevezés két kiválasztási szakaszban zajlik, nemzeti és
európai szinten. Az európai fordulóba két projektet juttat tovább a magyarországi szakmai
zsűri. Az Európai Zsűri Fődíját, amelynek díjazottja bármely kategóriából kikerülhet, az a
pályázat nyeri el, amely Európa legkreatívabb és leginspirálóbb vállalkozásfejlesztési
programjának bizonyul. A díjátadó ünnepséget, amelyre a nemzeti forduló mindkét
továbbjutója meghívást kap, az Európai KKV Közgyűlés részeként Luxemburgban rendezik

1

2018.02.20.
.
meg 2018 őszén. A díj eddigi legnagyobb hazai sikere a Gazdagmami Kft. 2014-es
győzelme volt, amikor a cég elnyerte az európai zsűri fődíját, egyben a „Vállalkozói kedv
ösztönzése” kategóriában is győztes lett. A Gazdagmami projekt a kisgyermekes nőket
segíti a vállalkozói ismeretek elsajátításában, illetve a vállalkozásindításban. Jelentkezni a
kkvdij@ngm.gov.hu email címen 2018. május 15-ig lehet. A pályázati kiírás, a jelentkezési
lap és az eljárási szabályzat a kormany.hu oldalról tölthető le. További információk a Díj
hivatalos Facebook oldalán és az Európai Bizottság honlapján érhetők el.

Budapest, 2018. február 19.
Nemzetgazdasági Minisztérium

Meghívó a Nyugdíjas Szövetkezeti Szakmai Napok kaposvári
állomására
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, a szabályozás jogi és piaci hátterének
fókuszai mellett, a már rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalatok és élmények
felvonultatásával.
Szeretettel várjuk Önt és minden érdeklődőt a Kaposvári Fórumunkra.

2

2018.02.20.
.
IDŐPONT: 2018. február 23. (péntek) 10:00 – 13:00
HELYSZÍN: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Díszterem
(7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.)
Bízunk abban, hogy elfogadja meghívásunkat, s az eseményről minden más
potenciális érintetett is tájékoztatva, részvételével méltó helyre emeli a rendezvény
által betölteni kívánt célokat.
A rendezvényen való részvétel ingyenes. Lehetőség szerint a következő linken várjuk
regisztrációját: FILL OUT FORM
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

Dávid Ferenc
főtitkár
VOSZ

sk.

sk.

Pályázati lehetőségek
2018. február
Pályázati lehetőség ÉPÍTŐIPARI cégek számára
8 Mrd Ft-os kerettel kívánja segíteni az építőipari ágazatban dolgozó vállalkozásokat egy új
pályázati lehetőség, mely az ágazat hatékonyságát és korszerűsítését hivatott el támogatni.
A vissza nem térítendő forrás keretei között minimum 50 millió Ft – legfeljebb 1 Mrd Ft lesz
igényelhető, melynek keretei között, gépek és szerszámok beszerzését, információs
technológiai fejlesztését és még akár energiahatékonysági fejlesztést is elszámolhatunk. A
pályázat benyújtása folyamatos, nyertes pályázat esetén előleg is lehívható.
A pályázatról bővebben...
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Munkavállalók képzése mikro-, kis- és középvállalkozás valamint
nagyvállalatok számára
A pályázat munkavállalók szakmai és nyelvi képzését támogatja, és az ehhez kapcsolódó
előkészítési és szakmai megvalósítások költségét. Igénylehető támogatás 3-100 millió Ftig. A megvalósítás során szükséges min. 80%-ban a külső képző bevonása, és a képzésbe
bevont munkavállalók min. 5%-nak hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
A pályázatról bővebben...
Mezőgazdasági üzemek energetikai korszerűsítése
A vidékfejlesztési program új kiírása széleskörűen nyújt támogatást az ágazat több szektora
számára. A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá
élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények
energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A pályázat keretei között
maximum 500 millió forintos támogatás igényelhető kollektív beruházás esetén pedig 1 Mrd
Ft. A támogatási kérelem február 19-től adható be.
A pályázatról bővebben…
Önkormányzatok pályázhatnak munkásszálló építésre
Újra pályázhatnak az Önkormányzatok munkásszálló fejlesztés témában. A program keretei
között munkásszálló építésére és olyan ingatlanok felújítására is kaphatnak támogatást a
települések, amely épületek munkásszállás kialakítására igénybe vehetőek. Az 5 Mrd Ft-os
keretből helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások részére nyújtható támogatás,
minimum 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakítására. A
program részletei és feltételei kapcsán, bővebben itt olvashatnak.
A pályázatról bővebben…
Hamarosan bezár a kombinált kutatás fejlesztési pályázat (csak vidék)
2018. február 28-án végleg bezár a GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú "Vállalatok K+F+I
tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében" című pályázat, amelynek
keretében a hazai vállalkozások jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új,
piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak
kifejlesztését valósíthatják meg részben vissza nem térítendő támogatásból, részben
kedvezményes hitelből.
A pályázatról bővebben…

PROJECTMINE Kft.
Iroda: 1062 Budapest, Váci út 1-3. West End Irodaház "A" torony, 1.emelet
Telefon: +36/1-797 1736
Email: info@projectmine.hu
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ChinaCham Hungary
Üzleti Klub
Hogyan tudják vállalkozásaikat még sikeresebbé tenni?
Tisztelt Tagjaink és Érdeklődők!
Mi segítünk a megoldásban, ha részt vesznek a 2018. február 28-án 16.30 órakor kezdődő
Üzleti Klub rendezvényünkön.
A Magyar Fejlesztési Bank vezető munkatársait hívtuk meg, akik a piaci igényekre
odafigyelő, széles termékpalettájukat bemutató előadásukban megmutatják a
lehetőségeket az üzleti továbbfejlődésre.
A rendezvényt a Szentmihályi út 171. szám alatt rendezzük meg az Experience Center
épületében az NVC Lighting második emeleti bemutató termében.
A program moderátora: Kovácsics Éva.
Ingyenes parkolási lehetőség biztosított.
Belépés a kamarai tagoknak ingyenes, a nem tagoknak a részvételi díj 3.000 Ft, amelyről
számlát állítunk ki. Az összeget a ChinaCham Hungary bankszámlájára legkésőbb
2018. február 28. 14.00 óráig átutalhatják.
Bankszámlaszámunk: ChinaCham Hungary, 12100011-17635611
Kérjük részvételi szándékát ide kattintva az űrlapon történő regisztrációval jelezze.
Üdvözlettel,
Kovácsics Éva, az Üzleti Klub vezetője
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Román−Magyar Üzleti Fórum
Mi a román piac vonzerejének titka?
Időpont: 2018. február 22. csütörtök, 10.00−15.10
Helyszín: Budapest, Experience Center és Konferenciaközpont (1152 Budapest,
Szentmihályi út 171. 3. emelet)
Miért veszik az irányt Románia felé egyre többen a kkv-szektorból? Miért jó Romániában
céget létrehozni, oda exportálni, ott képviselettel, partnerekkel jelen lenni? Mi a román piac
vonzereje?
Sok kérdésre sok válaszunk lesz a konferencián a külpiacban gondolkodó cégvezetők
számára. Hasznos mondanivalónk van azoknak is, akik már ott vannak a román piacon, és
azoknak is, akik a jó hírét már hallották, s szívesen bővítenének az EU leggyorsabb
növekedését produkáló, szomszédos ország felé.
A kinti piacot jól ismerő előadóink rengeteg, azonnal jó üzletre váltható, hasznos információt,
tanácsot, tippet osztanak meg velünk. Ők már tudják a titkot.
Részletes információk és regisztráció

Pénz, de honnan –2018
A pénzdömping utolsó, nagy rohama
Időpont: Március 1. csütörtök, 9.30–13.30
Helyszín: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székház (9700 Szombathely,
Honvéd tér 2.)
A Széchenyi 2020 maradék, de még igen bőséges pénzforrásai az év első felében még a
kkv-kra várnak. Eszközbeszerzésre, innovációra, turizmusra, informatikai fejlesztésre, 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.
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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

VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu
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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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