
     

          
 

           „Felszínre hozzuk az értékeket” 
 

Új finanszírozási és pályázati lehetőségek a Közép – Magyarországi 
régióban 

Vállalkozói Fórum az Érdi Ipartestület szervezésében 
 

Dátum: 2013. október 28. 
Időpont: 15.00 – 17.30 

Helyszín: Érd Ipartestület Tanácsterem, 2030. Érd, Alispán u. 8. 
 

A szakmai fórum létrehozását megelőző gondolataink: 
Vállalkozni = Új értékeket teremteni 

….Az értékteremtés mellett új piacokra, új lehetőségekre, fejlesztésekre, beruházásokra van szükségünk.  
Igen ám, de hogyan?! Miként?!  Illetve miből?! Melyek lesznek a leghatékonyabb eszközök? 

Információk, melyek kulcsfontosságúak vállalataink életében, versenyképességünk fejlesztéséhez: 
Honnan és hogyan teremthetünk új forrásokat? 

Hogyan vonhatunk be kedvezményes tőkét fejlesztéseinkhez? 
Mire kaphatunk még pályázati támogatást 2013-ban az új EU-s költségvetési időszak előtt? 

Hogyan érdemes felkészülnünk 2014 utáni időszakra? 
Milyen fejlesztési stratégiákkal készül a régió, ahol élünk? 

Rendezvényünk célja, hogy gyors, közérthető és a vállalkozásokra könnyen szabható tanácsokat és információkat adjunk át, 
melyekkel új fejlesztéseik, beruházásaik, cégük fejlődése fokozható, még eredményesebbé tehető. 

Ötletei, fejlesztési elképzelései vannak? – A vállalkozói fórumon sok választ és segítséget kaphat, hogy ezek sikeresen és 
fenntarthatóan megvalósulhassanak! 

A rendezvény keretei között szabadon és kötetlenül kérdezhet, egyeztethet hazánk vezető projektfinanszírozási tanácsadóival.  
( A rendezvény díjmentes! ) 

 
Tervezett Program: 

15.00 – 15.15 
Regisztráció, résztvevők fogadása 

15.15 – 15.30 
Köszöntő 

Csóli Csaba igazgató, Érd és Környéke Ipartestület 
15.30 – 16.30 

Kreatív forrás és pályázati lehetőségek 2013-ban - 
Komplex Vállalkozásfejlesztés, Telephely és Ipartelepítés, Kereskedelemfejlesztés támogatása a Közép 

Magyarországi régióban /  
Mit hoz 2014 – 2020? Hogyan készüljünk az új forrásokra? 

Semperger-Dorogi Kinga ügyvezető, minősített EU tanácsadó, Az Ernst & Young Év üzletembere program 
különdíjasa 

Kreatív és újszerű forráslehetőségek 2013-ban, avagy miként s milyen projekteket érdemes még építeni 2013-ban.  
Mely területeken kaphatunk, várhatunk még pályázati pénzekre ebben az évben a Közép Magyarországi régióban? 

Hogyan készüljünk 2014-re? Mit hoz az új EU-s költségvetés? 
16.30 – 17.30 

Konzultációs lehetőség biztosítása a résztvevők részére 
A konzultációs lehetőség keretei között szeretnénk teret is időt szánni a felmerülő kérdések, érdeklődések 

megválaszolására, akár egyénileg, de a résztvevőkkel való közös gondolkodás keretei között is. 
Célunk, hogy a konkrét és jelenpillanat elérhető pályázati lehetőségek kapcsán áttekintő képet adjunk és a 

konkrétumok kapcsán felmerülő kérdésekre már a helyszínen válaszoljunk.  


