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Tisztelt Tagunk! /Tisztelt Cégvezető!
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ezúton küldi Önnek legutóbbi híreit.
INDUL AZ MKIK GVI 2021. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKIK GVI) 1998 óta
évente kétszer rendszeresen felméri a magyar vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait. Kérjük, hogy
szakítson időt kérdőívünk kitöltésére.
>>>
Még több ifjú tehetséget támogatnak az ÚNKP ösztöndíjai
Az újra megnyíló Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatai 4 milliárdos keretösszegére 2021.
május 20-ig, elektronikus úton pályázhatnak az alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, fiatal
oktatók és kutatók. Idén is külön kiírás szólítja meg a tehetséges doktorvárományosokat és posztdoktorokat,
ezzel téve teljessé a kutatói életpálya támogatását.
A program részletes leírását a http://www.unkp.gov.hu/unkp-rol honlapon érik el.
A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatáról szóló kormányrendelet
Megjelent a Magyar Közlöny 68. száma, mely a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik
fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosítását tartalmazza.
A közlöny IDE kattintva letölthető.
A veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációja
A Magyar Közlöny 64. számában többek között szabályozzák a vállalkozások reorganizációját a vészhelyzet
során. A reorganizáció gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, melynek célja a pénzügyi
nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és
ezzel továbbműködésének biztosítása. A fenyegető fizetésképtelenség az olyan helyzet, amelyben
a vállalkozás vezetői előre látják vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság
mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló
követeléseket.
>>>
Duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele és kapcsolódó segédanyagok
IDE kattintva letöltheti azt a dokumentum csomagot, amely hasznos az új szakképzési rendszerbe belépni
kívánó gazdálkodók számára.
SZTNH Fehér Könyv / K+F módszertani útmutató
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) egy Fehér könyvvel segíti a K+F projektek sikerét. A K+F
minősítéssel megszerezhető adókedvezményekkel akár minden tizedik munkavállaló bérét vagy 10 millió
forintonként 1 millió forintot is megspórolhatnak a cégek. Az eljárás megkönnyítése érdekében az SZTNH egy
Fehér Könyvet készített, ami a kutatás-fejlesztést végzőknek és a pályázatok elbírálóinak is útmutatást ad.
>>>
Szép kártya összeg felhasználása, teraszok nyitása
A Magyar Közlöny 63. számában megjelent a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának
szabályairól szóló 76/2018. kormányrendeletet módosító 178/2021. kormányrendeletet, amely alapján a
76/2018. kormányrendelet a következő 22. §-sal egészül ki:

Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Web: www.tmkik.hu

7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. Pf.: 358.
Tel.: 06-74/411-661
E-mail: kamara@tmkik.hu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A rendelet kimondja, hogy az alszámlákra utalt juttatások felhasználása megváltozik, a szolgáltató egy másik
alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja.
>>>
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve az alábbiakat ajánljuk figyelmükbe:
Itt&Most ajánlatok
Horvát beszállítói fórum az ITT&MOST keretében
https://bit.ly/3auebIT
2021. május 4. @ 10:00 - 19:00, online. A fórumon résztvevő cégek megismerhetik a helyi – horvátországi –
turisztikai beszállítói igényeket, a GFP aktuális pályázati kiírásaiban rejlő exportlehetőségeket. Az előadásokat
követő B2B-re olyan exportképes magyarországi cégek jelentkezését várjuk, akik turisztikai kapacitásbővítést,
illetve szabadidőprogram-fejlesztést tudnak kiszolgálni.
Elektromos repülőgépek és alkatrészek Csehországból.
https://bit.ly/3dHQMpo
Erdélyi magyar vállalkozókat összegyűjtő céges adatbázis.
https://bit.ly/2QlhMlq
Teljeskörű értékesítési és ügyfélszolgálati folyamatok biztosítása.
https://bit.ly/3tQx5Rk

#EENCanHelp!
Ebben a rovatban a több mint 60 országban jelenlévő Enterprise Europe Network üzleti, technológiai és
kutatás-fejlesztési és innovációs partnerkereső profiljaiból és üzletember találkozóiból válogatunk az egyes
ágazatok szereplői számára.
Ukrán K + F intézet mikrobiális készítményeket kínál: növények hozamának növelésére nitrogénmegkötő és
foszfátmobilizáló baktériumok alapján.
https://bit.ly/3vnTnuH
Kézműves spanyol gin gyártója forgalmazói megállapodás keretében keres partnereket.
https://bit.ly/3dFwixl
Spanyol (Kanári-szigeteki) wellness- és turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cég kereskedelmi képviseleti
megállapodás keretében keres partnereket.
https://bit.ly/32DpHxe
Egy görög vállalkozás az arcmaszkokhoz használt nem szőtt polipropilén textília alternatív felhasználási
lehetőségeit keresi, licence megállapodás vagy kereskedelmi megállapodás keretében.
https://bit.ly/2Phojxe
Lakossági sporteszközök gyártására szakosodott finn startup európai partnereket keres.
https://bit.ly/3rWO3Ms
Rendezvények
Üzlet- és kapcsolatépítés a London-Budapest hídon
https://bit.ly/2RE0y3j
2021.04.30, Online, ICT, Startup

