
1

TÁMOP-2.5.3.C-13/1

2013. szeptember 1- 2015. augusztus 31.
Konzorciumi partnerség

Valamennyi magyar vállalkozás részére 



2

CÉL

Szolgáltató VOSZ erősítése
VOSZ ismertségének mélyítése 

Vállalkozások ismereteinek bővítése
Hálózatosodás elősegítése



3

A VOSZ a TÁMOP pályázat keretében egy sokrétű A VOSZ a TÁMOP pályázat keretében egy sokrétű 
szolgáltatáscsomagot nyújt a magyar vállalkozásoknak.szolgáltatáscsomagot nyújt a magyar vállalkozásoknak.

Ennek keretében ingyenes személyes tanácsadást működtet a Ennek keretében ingyenes személyes tanácsadást működtet a 
7 régióban, a VOSZ irodákban.7 régióban, a VOSZ irodákban.

Adó, jog, pályázat, finanszírozás és munkavédelem témákban Adó, jog, pályázat, finanszírozás és munkavédelem témákban 
e-mailen keresztül lehet az 5 téma szaktanácsadójához e-mailen keresztül lehet az 5 téma szaktanácsadójához 
fordulni, vagy a 486-1800 számú call centeren keresztül.fordulni, vagy a 486-1800 számú call centeren keresztül.
Létrehoztuk a Létrehoztuk a www.vállalkozó.infowww.vállalkozó.info  honlapot, ahol  honlapot, ahol 
vállalkozásokat érintő napi szakmai anyagokat találnak. vállalkozásokat érintő napi szakmai anyagokat találnak. 
Ugyancsak ezen a honlapon működtetjük az ingyenes Ugyancsak ezen a honlapon működtetjük az ingyenes 
piacteret, ahol valamennyi vállalkozásnak felületet biztosítunk, piacteret, ahol valamennyi vállalkozásnak felületet biztosítunk, 
hogy megmutassa/ajánlja termékét/szolgáltatását. Rögzítheti hogy megmutassa/ajánlja termékét/szolgáltatását. Rögzítheti 
azt is, ha terméket vagy szolgáltatást keres.azt is, ha terméket vagy szolgáltatást keres.

file:///Z:/Rendezv%C3%A9nyek/4%20db%20rendezv%C3%A9ny%20sorozat/30%20f%C5%91s%20struktur%C3%A1lt/2014.11.13.de%20Duna%C3%BAjv%C3%A1ros/el%C5%91ad%C3%A1sok/http:%2F%2Fwww.v%C3%A1llalkoz%C3%B3.info%2F
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A vállalkozások számára hasznos kiadványokat készítettünk, amelyek A vállalkozások számára hasznos kiadványokat készítettünk, amelyek 
reményeink szerint segítséget nyújtanak a mindennapi munkában. reményeink szerint segítséget nyújtanak a mindennapi munkában. 

Mindenki asztalára kitettünk egy-egy példányt. Használják a Mindenki asztalára kitettünk egy-egy példányt. Használják a 
munkájuk során.munkájuk során.

A pályázat 2 éves futamideje alatt számos rendezvényt szervezünk. A pályázat 2 éves futamideje alatt számos rendezvényt szervezünk. 
Ezen rendezvények célja a vállalkozók tájékoztatása, ismereteinek Ezen rendezvények célja a vállalkozók tájékoztatása, ismereteinek 
bővítése.bővítése.

Jelen vállalkozói akadémia célja az ismeretek bővítése, frissítése, ami Jelen vállalkozói akadémia célja az ismeretek bővítése, frissítése, ami 
a gyorsan változó világban hozzásegíti a vállalkozásokat a gyors a gyorsan változó világban hozzásegíti a vállalkozásokat a gyors 
alkalmazkodáshoz, a fejlődéshez.alkalmazkodáshoz, a fejlődéshez.

Kívánom, hogy mindenki sok új információval gazdagodva fejezze be Kívánom, hogy mindenki sok új információval gazdagodva fejezze be 
a mai napot, ami eredményessé teszi a holnapi munkát.a mai napot, ami eredményessé teszi a holnapi munkát.
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Tevékenységek 

1. Virtuális szaktanácsadás
2. Regionális tanácsadás
3. Interaktív honlap létrehozása
4. Ismeretterjesztő kiadványok – vállalkozói 

füzet sorozat
5. Vállalkozói akadémia
6. Konferenciák
7. Vállalkozások strukturált tapasztalat 

cseréje
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Virtuális szaktanácsadás – 
Szolgáltatás I.

• Adó
•  Finanszírozás
• Jog
• Munkavédelem
• Pályázat
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Regionális tanácsadás  - 
Szolgáltatás II.

• VOSZ irodákban : Győr, Székesfehérvár, 
Pécs, Budapest, Eger, Szeged, Debrecen

• Személyes tanácsadás heti 2x2 órában 16-
18 óra között

• Tanácsadás telefonon és e-mailben
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 www.vallalkozo.info  - 
Ismeretbővítés I. 

• Gazdasági hírek
• Szakmai anyagok
• Piactér
• Rendezvény információ
• Gyík
• Blog
• Elérhetőségek
• Videók
• Stb.
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Piac tér –
Hálózatosodás I.

• bemutatkozási felület biztosítása a 
vállalkozások számára a 
www.vallalkozo.info honlapon

•termékek és szolgáltatások kínálata 
és keresése
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Tájékoztató füzetek – 
Ismeretbővítés II.

•Vállalkozási formák
•Jog
•Foglalkoztatás
•finanszírozás
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Konferenciák Ismeretbővítés III.
+Hálózatosodás II.

•Aktuális gazdasági kérdések 
kommunikálása, helyi sajátosságok
•21 db – megyénként 1db (Pest megye+Bp. 3 
db)
•2 napos
•150 fő/ alkalom
•hálózatépítés
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Vállalkozói akadémia –
Ismeretbővítés IV. 

•Hiányzó vállalkozói ismeretek pótlása 
(protokoll, marketing stb.)
•21 helyszín – megyénként 1 db – 30 fő
•630 fő
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Vállalkozások strukturált 
tapasztalatcseréje – 

Ismeretbővítés V.+VOSZ 
ismertségének mélyítése

• Megyénként 3 db
• Kisvárosokban, kistérségekben
• 57 helyszín (19x3) -30 fő
• 1710 fő
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Záró konferencia + 3 db partneri 
rendezvény

• Budapesten
•  300 fő – 1 db
• 50 fő – 3 db
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Partnerség – Hálózatosodás III.

• VOSZ együttműködő partnerei
• Új partner bevonása – Helyi 

Vállalkozásfejlesztési Alapítványok
• Kapcsolattartás a vállalkozásokat 

támogató intézményrendszerrel 
(Széchenyi programirodák, RFH)

• Új munkaadói szövetségek bevonás 
(ágazati és területi)

• 3 partneri rendezvény
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Köszönöm a figyelmet
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