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MEGHÍVÓ ÉS REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS 

 

az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA) által 

szervezett regionális vállalkozói fórumsorozatra 

 

Tisztelt Címzett! 

 

2011 áprilisában az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

(NORDA) vállalkozói fórumokat szervez a régió mindhárom megyéjében: 

Miskolcon 2011. április 15-én, Gyöngyösön 2011. április 20-án, 

Salgótarjánban pedig 2011. április 28-án. A fórumokon való részvétel online 

regisztrációhoz kötött, melyet a jelen levélben megadott linken tehet meg. 

 

A vállalkozói fórumok célja, hogy a régió vállalkozásai az Új Széchenyi 

Tervről, a pályázati lehetőségekről hiteles, pontos információkat; a 

pályázáshoz kapcsolódóan pedig szakszerű segítséget kapjanak. Mindezzel 

elősegítve azt, hogy a régió fejlesztési terveihez minél jobban illeszkedő és minél 

jobb minőségű pályázatok kerüljenek benyújtásra. Az Új Széchenyi Terv elérhető 

pályázatainak népszerűsítése mellett a fórumsorozat másik kiemelt témája az, hogy 

a pályázatokhoz szükséges önerőt milyen forrásokból tudják biztosítani a 

vállalkozások. A pályázás során ugyanis a vállalkozások számára ez sokszor igen 

komoly problémát jelent. Számos esetben előfordul, hogy a pályázóknak azért kell 

lemondaniuk a részükre korábban megítélt támogatásról, mert a projektekhez 

szükséges önerőt nem tudják biztosítani. A fórumsorozat kiváló lehetőséget biztosít 

arra, hogy ezekre a problémákra is megoldási lehetőségeket, hatékony 

segítséget, naprakész információkat kapjanak a vállalkozások. A pályázatokkal 

kapcsolatos tájékoztatást az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 

elnöke, Becsó Zsolt és az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 

operatív igazgatója, Kormány Krisztián fogják nyújtani, míg a 

projektfinanszírozásról és hitellehetőségekről meghívott szakemberek fognak 

előadást tartani. 

 

A fórumok a következő időpontokban és helyszíneken kerülnek 

megrendezésre: 

 

Borsod Abaúj Zemplén megye: 

 Időpont: 2011. április 15.; 09.30-tól 

 Helyszín: Miskolc, Megyeháza (Városház tér 1.) 

 

Heves megye: 

 Időpont: 2011. április 20.; 13.30-tól 

 Helyszín: Gyöngyös, Városháza Díszterme (Fő tér 13.) 
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Nógrád megye: 

 Időpont: 2011. április 28.; 13.30-tól 

 Helyszín: Salgótarján, Megyeháza nagy terme (Rákóczi út 36.) 

 

A fórumokon a következő témájú előadások fognak elhangzani: 

 

 az Új Széchenyi Terv pályázati lehetőségei; 

 a Magyar Fejlesztési Bank hitelprogramjai, a projektfinanszírozás 

lehetőségei; 

 a kereskedelmi bankok hitellehetőségei valamint a vállalati hitelfelvételhez 

kapcsolódó legfontosabb feltételek; 

 a kockázati tőkebefektetés lehetőségei. 

 

A fórumokon való részvétel regisztrációhoz kötött! Az alábbi linkre 

kattintva regisztrálhat adatainak megadásával: 

 

http://www.norda.hu/vallalkozoi-forum 

 

A regisztrációnál kérjük, tartsák be az alábbi határidőket: 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei (miskolci) fórum regisztrációs határideje: 

2011. április 12., 15 óráig 

 Heves megyei (gyöngyösi) fórum regisztrációs határideje: 2011. április 17., 

15 óráig 

 Nógrád megyei (salgótarjáni) fórum regisztrációs határideje: 2011. április 

25., 15 óráig 

 

Kérjük, hogy amennyiben több személy is részt kíván venni a vállalkozás 

részéről, úgy minden személy külön regisztráljon a fenti linken keresztül. 

 

További információ és tájékoztatás a fórummal kapcsolatban az alábbi 

elérhetőségeken kérhető a NORDA munkatársától: 

Truckó Máté, Tel.: 46/504-460; E-mail: trucko.mate@norda.hu 

 

Üdvözlettel:  

Becsó Zsolt s.k.  

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács  

Elnök 
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