Fókuszban a 2015-ös EU-pályázati pénzek
Konferenciasorozat, roadshow kkv-knak, önkormányzatoknak, agrárvállalkozásoknak
Helyszín: Veszprém, Gizella Hotel, Jókai Mór u. 48.
Időpont: 2015. november 12.
Év végéig 133 uniós pályázatot 2700 milliárd forint keretösszegben írnak ki. Többségük közvetve vagy közvetlenül érinti a kis- és
középvállalatokat, önkormányzatokat, agrárvállalkozásokat. A jelentős fejlesztési forráslehetőségek többségében vissza nem
térítendőek. Más kedvezményes hitelforrások, finanszírozási lehetőségek is várnak a fejlesztési forrásokat keresőkre. A fejlesztésekhez jó
projektek, hatékonyságot növelő, költségkímélő üzleti megoldások, megfelelő üzleti partnerek is kellenek.
A konferencián előadóink részletesen beszámolnak a GINOP, a TOP, a KEHOP és a VP meghirdetett vagy ez évben még meghirdetendő
pályázati kiírásairól és válaszolnak a fejlesztéssel kapcsolatos egyéb finanszírozási és hatékonysággal kapcsolatos kérdésekre is.
Szakértő előadóinkkal személyes konzultációra is lehetőség nyílik.
A Pénz, de honnan? konferenciasorozat továbbra is térítésmentes, regisztrációhoz kötött!
Program:
9.00−9.30 Regisztráció
9.30−9.45
Köszöntőbeszéd: Porga Gyula polgármester, Veszprém Megyei Jogú Város – felkérés alatt
9.45−10.15
GINOP (Gazdaságfejlesztési Operatív Program). Hetven pályázat kiírása szerepel a 2015-ös pályázati naptárban. Már pályázható és még ez
évben várhatóan kiírásra kerülő pályázatokról részletesen.
Előadó: Milos Katalin pályázatkezelési főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság
10.15−10.35
Kapacitásfejlesztés, energetika, innováció, informatikai fejlesztés és sok más pályázati cél vállalkozásoknak a Gazdaságfejlesztési Operatív
Programban. Mire és hogyan pályázzunk eredményesen a gyakorlatban? Kitekintés vállalkozói szemmel a TOP-ra és a KEHOP-ra
Előadó: GoodWill Consulting Kft.
10.35−10.55
Energia olcsón. Hatékony energiafelhasználás, energiafogyasztás. Forrásfelhasználás optimálisan.
Előadó: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
10.55−11.15
Kiemelt fontosságot kapott az innováció. 750 milliárd forint innovációs célokra. Hogyan találják meg a KKV-k a saját innovációs
erejüket? Innováció a gyakorlatban.
Előadó: Glósz Andrea ügyvezető igazgató, Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs Tanácsadó Kft.

11.15−11.35 Konzultáció az előadókkal, kávészünet
11.35−11.55
Kereskedőházak világszerte a kkv-k exportjának növekedése érdekében.
Előadó: Rendás Ágnes akvizíciós vezető, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.
11.55−12.15
VP (Vidékfejlesztési Operatív Program). Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint. Kezdődnek a pályázati kiírások.
Előadó: GoodWill Consulting Kft.
12.15−12.35
TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) a Közép-Dunántúl régióban, a megyékben. A TOP fejlesztések és pályázatok
infrastruktúrája
Előadó: Kovács Zoltán miniszteri biztos, felkérés alatt
12.35−12.55
Önerő-finanszírozási problémákra megoldások. (Széchenyi támogatást megelőző hitelről is részletek). A szabad vállalkozási zónák előnyei.
Előadó: Glósz Andrea ügyvezető igazgató, Glósz és Társa Pénzügyi, Gazdasági és Innovációs tanácsadó Kft.
12.55−13.15
Hogyan kerüljük el a nemfizetés kockázatát? Hasznos tanácsok a likviditás megőrzése érdekében.
Előadó: Ézsiás Tünde kiemelt ügyfélkapcsolati menedzser, Opten Informatikai Kft.
13.15 – 13.35
Informatika – hozza vagy viszi a pénzt? (Lerántjuk a leplet – milyen eredményeket értek el azok a vállalkozások, akik mertek változtatni az
informatikán).
Előadó: Dimitrova Dessislava ügyvezető igazgató, Alphasonic Kft.
13.35−14.05 Konzultáció az előadókkal

REGISZTRÁCIÓ

