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SAJTÓANYAG

Pályázati források, Magyar Multi Program
tájékoztató rendezvény

2020. február 25. (kedd) 10.00 óra
Gazdaság Háza – FMKIK Székház
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
(IFKA), és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közösen szervez tájékoztató
rendezvényt a Gazdaság Házában, 2020. február 25-én.
A kis- és középvállalkozások képviselőinek szóló tájékoztató rendezvényen a Fejér
megyében elérhető gazdaságfejlesztési pályázati források mellett, az elsősorban kkv-k
támogatását célzó, Magyar Multi Programot ismerteti Dr. György László, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős
államtitkára.
Az országjárás szakmai vezetője dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős államtitkár, aki a tájékoztató esemény nyitó előadását is tartja.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az IFKA Közhasznú Nonprofit
Kft.-vel együttműködésben megvalósuló gazdaság- és vállalkozásfejlesztési lehetőségekről
szóló rendezvényen Fejér megye meghatározó kis-és középvállalkozásai mellett,
multinacionális cégek képviselői megjelenésére is számítunk.
Tavaly elfogadta a kormány a kkv-stratégiát, mely a vállalkozók széleskörű bevonásával
készült. Az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium több alkalommal találkozott
Fejér megyei kkv cégvezetőkkel is - a mostani, február 25-i programon is konzultációs
lehetőséget biztosít számukra.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) igazgatója, Paulovits Ádám szintén kkv-k számára kínál
vállalatfejlesztési lehetőségeket, a Budapesti Értéktőzsde programjain keresztül.
A Magyar Multi Program pályázati felhívásai, több mint 14 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatással járulnak hozzá a vállalkozásfejlesztési célok eléréséhez. A program a
nagy növekedésű, innovatív és exportképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító
vállalkozások további fejlődését segíti.
A Magyar Multi Program keretében a következő eszközökkel segítik a nagy növekedésű,
innovatív és exportképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító vállalkozások további
fejlődését:
-

-

vállalkozásfejlesztési szakértőink felmérik az érdeklődő cégek további fejlődéssel
kapcsolatos elképzeléseit és céljait;
átfogó vállalati diagnosztika keretében azonosítják a kiválasztott vállalkozások
fejlesztési szükségleteit és készítenek számukra személyre szabott fejlesztési terveket;
ezt követően tapasztalt szakértők segítenek a résztvevő cégeknek szervezetük,
folyamataik és pénzügyi tervezésük hatékonyabbá tételében, új termékek vagy
szolgáltatások fejlesztésében, nemzetközi piacokon való megjelenésben, vagy éppen
arculatuk, kommunikációjuk megújításában;
egyedi fejlesztési terveik alapján a cégeknek eszköz- és technológiafejlesztéshez
kapcsolódó, vissza nem térítendő pénzügyi források igénybevételére is lehetősége
nyílik. Az eseményen bemutatásra kerültek az aktuális gazdaságfejlesztési források és
vezető programok, fejlesztési lehetőségek is.
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Program
2020. február 25. (kedd)
10:00 - 10:10 Köszöntő – Radetzky Jenő elnök, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
10:10 - 10:40 Magyar Multi Program és további elérhető vállalkozásfejlesztési források
bemutatása (Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár,
ITM)
10:40 - 11:05 Értékteremtés és növekedés – vállalatfejlesztési lehetőségek a Budapesti
Értéktőzsde programjain keresztül (Paulovits Ádám Márton - igazgató, BÉT)
11:05 - 11:20 Kérdések és válaszok
11:20 - 12:00 Szakmai egyeztetési lehetőség a Magyar Multi Program munkatársaival
A program helyszíne: Gazdaság Háza, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Összeállította a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2020. február 25.
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