
Az Enterprise Europe Network 
a vállalkozások szolgálatában 
Nemzetközi kapcsolatépítés 



• Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari 
Főigazgatósága vállalkozásfejlesztéssel 
foglalkozó hálózata 

• Célja: A kis- és középvállalkozások nemzetközi 
együttműködésének, finanszírozáshoz való 
hozzájutásának elősegítése valamint 
innovációs és kutatás-fejlesztési aktivitásának 
elősegítése

• Egyedülálló földrajzi lefedettség és 
tevékenységi kör 4000 szakember 
tapasztalatával

• Magyarországon a hálózat országos 
konzorcium keretében 9 partnerrel működik, 
a Nemzeti Kereskedőház vezetésével

• Széleskörű, ingyenes szolgáltatások KKV-k 
részére
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• GYMSKIK

• MNKH
• ATEKNEA

• PRIMOM

• CSMKIK

• HBKIK

• PBKIK

• ZMVA

• FMKIK

• MNKH

• MNKH 

Enterprise Europe Network 
Hungary



Szolgáltatásaink

I. Üzletfejlesztési tevékenység 

II. Finanszírozáshoz való hozzáférés segítése

III. Innovatív kkv-kat támogató 
szolgáltatások

IV. Kis- és középvállalkozások részvételének 
elősegítése az EU Kutatás-fejlesztési 
Programjaiban
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Nemzetközi partnerkapcsolatok kialakítása

• Partnerkereső adatbázisokon 
keresztül
– klasszikus üzleti kapcsolatok 
– innováció, technológiatranszfer

• Közös belső levelezésen keresztül

• Üzleti találkozók szervezésével



• POD üzleti partnerkereső adatbázis

• A vállalkozásokat, azok tevékenységét és az 
ajánlott/igényelt külföldi üzleti együttműködés leírását 
tartalmazó profilok kerülnek fel

• Közel 9000 profilt tartalmaz     (http://zmva.hu/pod)

• Több, mint 500 partner használja az adatbázist

• A felkerült ajánlatok egy részét hírlevelekben is 
megjelentetik, ill. automatikus robot kiválasztja és 
továbbítja

• Ingyenes szolgáltatás!
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• POD technológia-transzfer adatbázis

• A vállalkozások által kifejlesztett vagy éppen keresett 
új technológiák és az igényelt együttműködés 
típusának leírását tartalmazó profilok kerülnek fel

• Több mint 3700 profilt tartalmaz

• Célja: 

• a vállalkozók technológiai fejlesztésének 
elősegítése

• A legmegfelelőbb technológia megtalálása

• Új technológia eladásának, népszerűsítésének 
segítése

• A szolgáltatás ingyenes!
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SME Feedback – visszacsatolás

Az Ön hangja Európában  
Állandó véleményezési-visszajelzési lehetőség a hálózaton 
keresztül, 
ha EU-s irányelvbe ütközőt tapasztalnak
Kampányszerű konzultációk, 
panel kérdőívek jogszabályok módosítása előtt
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Hasznos 
információ:

Your Europe Portál

http://ec.europa.eu/youreurope/ 

business/index_en.htm
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Vékásyné Gál Zsuzsanna
Enterprise Europe Network 

regionális vezető
een@zmva.hu
www.zmva.hu

www.enterpriseeurope.hu

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


