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MEGJELENT - 0%-os hitelprogram 
vállalkozásának 
 

 

Megjelent a  Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú 
Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18) termékdokumentációja, 2018. szeptember 10-től 
benyújthatóak a hitelkérelmek! 

 
 

A hitelprogram célja, hogy támogassa a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai 
korszerűsítését, illetve korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességét. Ez egy 
kiváló lehetőség lehet azon vállalkozások számára, akik pénzügyi szempontból 
életképesek, jövedelemtermelők, azonban bizonyos okokból kifolyólag nem, vagy csak 
csekély támogatásban tudnak részesülni pályázati forrásokból.  

 
A program az induló vállalkozások számára is segítséget nyújthat, ugyanis nem elvárás az 
egy lezárt üzleti év megléte. 

 

A rendelkezésre álló keretösszeg közel 60 milliárd forint. Egy vállalkozás minimum 1 mil-
lió, maximum 50 millió forintot igényelhet. Kezdő vállalkozások is igényelhetik a köl-
csönt, esetükben azonban maximum 25 millió forint vehető csak fel. 
A felvételhez csupán 10% önerő elegendő! A kamatozása igencsak kedvező, 0%. 
 

Olyan projektek támogathatóak, amelyek a konvergencia régióiban valósulnak meg. Tehát 
a Közép-magyarországi régióban tevékenykedő vállalkozás is igényelhet kölcsönt, ebben 
az esetben az a fontos, hogy a projekt a vidéki telephelyén kerüljön megvalósításra. 

A hitelprogram célja a technológiai korszerűsítés, a versenyképesség növelése, így tárgyi 
eszközök beszerzésére, valamint immateriális javak beszerzésére ad lehetőséget. Fontos 
kitétel, hogy nem igényelhető hitel energetikai korszerűsítésre.  
 
 
Amennyiben további kérdése adódna, ide kattintva felteheti azokat.  
 

 

forrás: www.vallalkozo.info 

 

 

 

mailto:info@gwconsulting.hu
www.vallalkozo.info
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Okos cég  
Építs sürgősen digitális vállalatot!  
 
 
Időpont: 2018. november 7. (szerda) 9.00–17.00 
Helyszín: Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum,  
1148 Budapest, Örs vezér tere 24. (Mozibejárat 2. emelet) 
 
MÉG KEDVEZMÉNNYEL REGISZTRÁLHAT! 
 
A digitális forradalom átvette az uralkodást a gazdaságban. Az automatizálás, a mestersé-
ges intelligencia, az algoritmusok, a komplex rendszerfolyamatok határozzák meg a sikert. 
Az új technológiák a mindennapi üzletvitelben elsöpörték a hagyományost. Az innováció 
minden szinten egyenlő lett a digitalizációval. 
 
Csak az okos cég lehet versenyképes!  
 
A versenyt diktáló, piacvezető kis- és nagyvállalatoknál (ipar, agrárium, szolgáltatás) nem 
csak annyi történt, hogy az  üzletvitel, a gyártás, a szolgáltatás technológiai alapokra tevő-
dött át. Ahol a külső-belső folyamatokat, adatokat, szervezeti egységeket összekapcsolták, 
egymással kommunikáló rendszerbe szervezték, ott nagyságrendekkel nőtt a hatékonyság. 
A befektetések megtérülési ideje soha nem látott mértékben lerövidült.  
A digitális forradalom újra osztja a lapokat a piacon! Most nagy eséllyel megelőzhetik a kicsik 
a nagyokat. 
 
Legyen a nyerő ágon az ön cége is! Ne mondjon nemet a kultúraváltásra! 
Okosodjunk együtt a Piac & Profit konferencián! 
 

 

További információ és regisztráció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/okos-ceg/?utm_source=68948-konferencia%20szegmentált%20lista%20&utm_campaign=487998-GDPR%20-%20finisben%201.%20kiküldés%20teljes%20listára&utm_medium=12055-email&utm_content=10.18.%203%2F1.%20Okos%20cég
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Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2018  
Esélyünk a technológiák uralta kultúraváltásban  
 

A felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója 

Konferencia és kiállítás 

 

Időpont: 2018. november 21. 
Helyszín: Sugár Üzletközpont Rendezvénykomplexum, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 
(Mozibejárat 2. emelet) 
 

 
A kilencedik Magyar Fenntarthatósági Csúcs konferencia fókuszában idén a technológiák, 
a digitalizáció által átalakult világunk és a fenntartható fejlődés viszonya áll. Jó-e a világnak 
a technológia, a digitalizáció uralma? A digitális technológiai fejlesztések hatékonysági, üz-
leti eredményei egyértelműen és látványosan igazolják, hogy a természeti környezet és az 
üzleti érdek harmóniában van.  
A fenntartható fejlődés irányába áll-e tömegesen az üzleti szektor? Gyorsabbak lesznek-e 
a fejlesztésen alapuló üzleti modellváltások, mint a felmelegedés? Rajtunk múlik! 
A digitális forradalom korszakának fókuszából gondolkodjunk el együtt az üzleti szektor, de 
különösen a környezetipar, az energetikai szektor, az IT-szektor, az élelmiszeripar, az ag-
rárium, a pénzügyi szektor szereplőinek felelősségéről.   

 
 

 
  

A konferencia részvételi díja earlybird kedvezménnyel 14 000 Ft + áfa helyett 
12 000 Ft + áfa. 
A részvételi díjért cserébe a következő szolgáltatásokat adjuk: 
 részvétel a szakmai programon (plenáris előadások, kerekasztal-beszélgeté-

sek, interaktív fórumok) 
 az elhangzott előadások prezentációi (melyek közzétételét az előadó engedé-

lyezi) 
 frissítők, kávészünet, szendvicsebéd 
 féléves Piac & Profit digitális előfizetés 

 

A részvételi díj tartalmazza a fogyasztás költségét, melyet a számlában külön tétel-
ként tüntetünk fel. 

A tematika változtatási jogát fenntartjuk! 

 

További információt itt talál a rendezvényről 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/magyar-fenntarthatosagi-csucs-2018/reg=1/
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Egy cipőben járunk!      
    

A mozgás öröme mindenkié.  
Adj Te is egy pár edzőcipőt, hogy minél több gyermek 
sportolhasson! 
 
Adományozási időszak:  
2018.09.28. – 2018.11. 15. 

             

A VOSZ Sportvállalkozási Szekció  csatlakozott az www.egycipoben.hu honlapon található, 
országos kezdeményezéshez, amit a Magyar Diáksport Szövetség alapított. Nemes és 
kiváló társadalmi szerepvállalási feladatnak tartjuk  a hátrányos területen élő gyermekek 
támogatását. 

Kérem vállalkozó társaimat és a vállalkozásokat, hogy aki teheti, támogassa és segítse egy 
pár kizárólag új 34-40 méretű sportolásra alkalmas cipő vásárlásával a kezdeményezést! A 
megvásárolt cipős dobozban egy rövid üzenetet is elhelyezhető, amit a gyermek 
karácsonyra fog megkapni. 

 
A VOSZ tagjaként a HORFER SERLEG Kft.  
10 pár sportcipővel támogatja a kezdeményezést! 

Kérjük, segítsen Ön is egy pár cipővel! 

Nagyon bízom abban, hogy VOSZ tagok 
szokásunkhoz híven most is az összefogással 
segítik a Magyar Diáksport Szövetség 
kezdeményezését! 

Köszönettel: 

Horváth Ferenc 

VOSZ Sportvállalkozási Szekció elnöke 

 

További információ az www.egycipoben.hu 
honlapon található. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.egycipoben.hu/
tel:34-40
http://www.egycipoben.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 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/vosz.hu
http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu
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A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk 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 
 

 


