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A VÁLLALKOZÁSOK HELYZETE B-A-Z MEGYÉBEN

„Akkor lehet sikeres 

egy ország, egy megye, egy város 

ha sikeres vállalkozói vannak. „



A VÁLLALKOZÁSOK HELYZETE B-A-Z MEGYÉBEN

KKV-k a gazdasági fejlődés motorjai

• Exportra termelő vállalkozások sikeresek

• Belföldre termelő vállalkozások (likviditási 
problémák)

Uniós pályázati ciklus 2014-20

A VOSZ háromféle tevékenysége a vállalkozókért



A VOSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSE A VÁLLALKOZÓKKAL  

Vállalkozások gazdasági segítése szolgáltatásokkal

• a KKV-k részére elérhető hitelek Széchenyi kártya 
program keretében

• Pályázatokhoz segítség a SZK programon keresztül

• VOSZ-BESZ Zrt. a VOSZ szolgáltatása kézzelfogható 
előnyökhöz juttatja a magyar vállalkozásokat. 

• külpiacra jutás segítése



A VOSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSE A VÁLLALKOZÓKKAL 

Vállalkozások oktatása, fejlesztése
• a vállalkozói kultúra fejlesztése
• vállalkozói továbbképzések szervezése (VOSZ 

Vállalkozói Akadémia)
• információkkal való ellátás
• oktatási rendszer igények szerinti kialakítása 
• vállalkozók gazdasági megerősítése pályázatokon
• az üzleti fejlesztéssel, a vállalkozással és 

befektetéssel összefüggő programok
• Kulturális misszió: PRIMA Díj



KKV SZEKTOR FEJLESZTÉSÉNEK
NÉHÁNY PRIORITÁSA

1. Innováció:
• Innovációt segítő adórendszer kialakítása

• KKV központú pályázati kiírások

• Induló, illetve nagy növekedési potenciállal 
rendelkező vállalatok támogatása

• Vállalatok egymás közötti, illetve kutatói szférával 
való együttműködésének elősegítése

• Anyagi támogatást üzleti képzésekkel is ki kellene 
egészíteni



KKV SZEKTOR FEJLESZTÉSÉNEK
NÉHÁNY PRIORITÁSA

2. Exportfejlesztés:
• Minőség-alapú fejlesztés-ösztönző 

exporttámogatások

• Kereskedelmi diplomácia erősítése

• Kereskedőházak fejlesztése

• Hálózatosodás ösztönzése



KKV SZEKTOR FEJLESZTÉSÉNEK
NÉHÁNY PRIORITÁSA

3. Foglalkoztatás és képzés:
• Adórendszer átalakítása

• Valódi szakképzés a munkanélkülieknek

• A vállalati és oktatási szféra 
együttműködésének javítása a szakképzésben

• Vállalkozói képzések a közoktatás és 
felnőttképzés területén



KKV SZEKTOR FEJLESZTÉSÉNEK
NÉHÁNY PRIORITÁSA

4. Hálózatosodás:
• Hálózatosodást támogató és nem előíró állami 

program

• Klaszterfejlesztés az innováció, export és 
szakképzés fejlesztésért



EGYÜTTMŰKÖDÉS A VÁLLALKOZÓKKAL ÉS A 
GAZDASÁG FEJLESZTÉSBEN ÉRDEKELT PARTNEREKKEL

Gazdaságfejlesztési feladatok
• A megye gazdaságát érintő előterjesztések 

egyeztetése
• 2014-2020-as EU-s fejlesztési időszak 

projektjeinek kidolgozásában való részvétel
• átfogó stratégiák kidolgozása a megye 

kulcsszektorai fejlesztésére 
• területfejlesztési tervek koncepcióinak 

kidolgozásában és megvalósításában részvétel
• Nemzetközi kapcsolatok összehangolása



EGYÜTTMŰKÖDÉS A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN 
ÉRDEKELT PARTNEREKKEL

Együttműködés partnerekkel:

• Magyar Kormány, BOKIK, NAV

• Miskolci Egyetem, valamint további 
tudományos- és oktatási intézmények

• Megyei Önkormányzat

• Miskolc Megyei Jogú város

• Klaszterek, más szervezetek



EGYÜTTMŰKÖDÉS A VÁLLALKOZÓKKAL ÉS A 
GAZDASÁG FEJLESZTÉSBEN ÉRDEKELT PARTNEREKKEL

Lobby tevékenység

• új beruházások generálása, foglalkoztatás 
növelése

• hazai és nemzetközi lobby

• A vállalkozók felkérése lobby tevékenységre



Köszönöm a figyelmet!

Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szervezete
3526. Miskolc, Szentpéteri kapu 80. Tel: 46/413-643, Fax: 46/505-160 

e-mail: info@voszborsod.hu
honlap: www.voszborsod.hu


