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Gazdaság

A konferencia programja:

9,30-10,00  Regisztráció
10,00-10,10  Köszöntőbeszéd: Pelyhe József  
	 Gödöllő	alpolgármestere

1.	rész:		Pályázati	dömping	2015-től!

10,10-10,30  Tájékoztatás a KKV-k verseny ké-
pességét segítő, 2015. évi új, EU-s pályázati le-
hetőségekről, a pályázati dömping indulásáról 
–	Előadó:	Csepreghy	Nándor	a	Miniszterelnökség	
fejlesztéspolitikai	 kommunikációért	 felelős	 he-
lyettes	államtitkára

10,30-11,00  Milyen eredményeket és hatáso-
kat várunk a Gazdasági és Innovációs Opera-
tív Programtól (GINOP)?	-	Előadó:	Milos	Ka-
talin,	 a	 Nemzetgazdasági	 Minisztérium	 (NGM)	
Gazdaságfejlesztési	 Programok	 Végrehajtásáért	
Felelős	Helyettes	Államtitkárság	 Pályázatkezelő	
Főosztály	vezetője
11,00-11,15			Pályázat- és hitelképes vagyok-e, 
vagy hogyan tudok azzá válni? Hogyan zárjuk 
a 2014-es mérlegbeszámolót, hogyan könyvel-
jük a támogatásokat?	-	Előadó:	Nádas	Mihályné	
ügyvezető	–	Arundo	Tanácsadó	Kft.
11,15	-11,30	- Indul a pályázati dömping 2015-
től !	Érdemes	már	most	 készülni:	 ingyenes	 elő-
szűrés	/	előminősítés	-	Előadó:	Tóth	Péter	tanács-
adó	-	Arundo	Tanácsadó	Kft.
11,30	-12,00	-	Moderátor által vezetett, kérdések 
- válaszok, fórum.  
12,00 -12,20 - Kávészünet, frissítők, borkóstolás

2.	rész:	Pénzügyi	és	adózási	segítség	KKV-knak

12,20	 -12,40	 -	Támogatott fejlesztési források 
induló – kezdő - működő mikró-vállalkozások 
részére a Mikrohitel  Program keretén belül - 
Előadó:	Katona	Ágnes	a	Budapesti	Vállalkozás-
fejlesztési	Központ	(BVK)	hiteligazgatója
12,40	 -13,00	 -	 „Több, mint bank!” Megoldá-
sok KKV-knak: Széchenyi beruházási-, forgó-
eszköz-, támogatásokat megelőlegező hitelek 
-	Előadó:	Somos	László	a	Magyar	Gazdaság-	és	
Vállalkozásfejlesztő	 Zrt.	 (MGV)	 értékesítési	
igazgatója

13,00-13,20	 -	 Adózási tudnivalók -	 Előadó:	
Leipán	Tibor	az	Adópaprika	-	Adójogi	Képvise-
let	 és	 a	 Pest	 Megyei	 Kereskedelmi	 Iparkamara	
(PMKIK)	adószakértőjétől

FIGYELEM ! Tegye fel kérdéseit előre, melyet 
küldjön el az arundo@arundo.hu mail címre. 

Szakértőnktől konkrét választ fog kapni röviden 
a konferencián!

13,20	-	14,00	-	Moderátor által vezetett, kérdé-
sek - válaszok, fórum

14,00	-	14,20	-	Szendvics	ebéd,	kávé,	frissítő,	
borkóstolás

	Tanácsadás,	sorsolás

14,20	-14,40	- Stílus az irodában, stílus a mun-
kahelyen! -”5 hiba a férfiak öltözködésében „ 
címmel tanácsadással egybekötött divatbemu-
tató-	 Előadó:	Molnár	 János	 a	 veresegyházi	Ga-
vallér	Öltönyüzlet	alapítója.
14,40	-	15,00	-	Értékes ajándékok sorsolása a 
leadott névjegykártyák alapján.

Az	 esemény	 háziasszonya	 és	 a	 beszélgetéseket	
moderálja:	Kacsur	Annamária	újságíró,	a	Kistér-
ség	Újság	kiadója.

Ajándékok:

	Minden	résztvevő	díjmentes	pályázati	előszűrés-
ben/előminősítésben	 részesül	 azaz,	 ha	 pályázna,	
megfelelne-e	minden	feltételnek.	Ehhez	biztosít-
juk	a	pályázati	előminősítő	lapot,	melyet	utólagos	
kitöltés	 és	 visszaküldés	 után	 értékelünk,	 majd	
tájékoztatást	küldünk	az	eredményről,	 javaslatot	
teszünk	a	pályázaton	való	indulást	illetően.
				A	leadott	névjegykártyák	alapján	az	ARUNDO	
TANÁCSADÓ	 és	 KONFERENCIA	 	 CENT-
RUM	 szolgáltatásaiból	 1	 fő	 25	 000	 Ft	 értékű	
tanácsadási	 szolgáltatást	 vehet	 igénybe	 díjbe-
számítással	 (tanácsadás,	 pályázatírás,	 üzletiterv	
készítés,	 pénzügyi	 projektmenedzsment),	 
1	 fő	 	 50%-os	 kedvezménnyel	 vehet	 részt	 az	
ARUNDO	 TANÁCSADÓ-,	 KONFERENCIA		
CENTRUM	következő	(2015.	február)	konferen-
ciáján.
A	 Gavallér	 Öltönyüzlet	 tulajdonosa	 1db	 9.000	
Ft-os	 Marco	 Renzo	 márkájú	 80%	 pamut	 inget	
és	egy	2.000	Ft-os	Goldenland	nyakkendőt	ad	át	
ajándékként.	Valamint	minden	résztvevő	a	www.
gavallerdivat.hu	 oldalon	 történt	 regisztrációért	
pólót	kap	ajándékba,	sőt	....ezen	felül	a	konferencia	
minden	 résztvevője	 egy	 30%	 kupont	 kap,	 melyet		
1db	bármilyen	 termékre	 beválthat	 2014.	 december	
31-ig	és	amit	a	veresegyházi	üzletben	a	nyertes	ki-
választhat.
Minden	 regisztrált	 cég	25%	kedvezményben	 ré-

szesül	 egyszeri	 alkalommal	 a	 Kistérség	 Újság	
hirdetési	 áraiból,	 illetve	a	 tőlük	megrendelt	bár-
milyen	pr-kommunikációs	szolgáltatás	díjából.
A	Borellátó	cég	jóvoltából	a	helyszínen	kóstolta-
tás	és	vásárlási	lehetőség,	valamint	1	üveg	igazán	
finom,	ünnepi	bort	ad	át	a	cég	tulajdonosa	a	nyer-
tesnek.
A	Veresi-Pálinka	ajándékként	pálinka	kóstolásra	
invitálja	a	nyertest	a	veresegyházi	Pálinkafőzdébe.
15,00	 -	 15,15	 -	 Zárszó	 -	 Nádas	 Mihályné	 az	
Arundo	Tanácsadó-,	Konferencia	Centrum	veze-
tője
Várjuk	 kiállítók,	 támogatók	 jelentkezését	 az	
arundo@arundo.hu	mail	címen!!!
	A	 konferencia	 tematikájának	 változtatási	 jogát	
fenntartjuk	!
A	 konferencián	 való	 részvétel	 díjköteles	 és	 re-
gisztrációhoz	kötött!

További	 felvilágosítás:	 06-28-410266,	 06-20-
4101054,
E-mail:	arundo@arundo.hu

    A	konferencia	szervezője:

Arundo	Tanácsadó	Kft.	2100	Gödöllő	 
Szabadság	tér	1.	Rézgombos	Inkubátorház
Telefon:	06-28-410266,	06-20-4101054
E-mail:	arundo@arundo.hu
Honlap:	www.arundo.hu

MEGHÍVÓ
II. PÉNZÜGYI, TANÁCSADÓI KONFERENCIA

Helyszín: Gödöllő - Rézgombos Szolgáltató és Inkubátorház (Szabadság tér 1.)
Időpont: 2014. december 10. (szerda) 9,30 -15,30

2015-től	indul	az	EU-s	pályázatok	dömpingje,	különböző	pénzforrások	állnak	majd	a	KKV-k	rendelkezésére.	Előadóink		-	köztük	Csepreghy	Nándor	a	
Miniszterelnökség	fejlesztéspolitikai	kommunikációért	felelős	helyettes	államtitkára	és	Milos	Katalin	főosztályvezető	asszony	a	Nemzetgazdasági	Mi-
nisztériumtól			-	beavatják	a	résztvevőket	a	Gazdaságfejlesztési	és	Innovációs	Operatív		(GINOP)	és	más	programokba,	továbbá	tájékoztatást,	konzultáci-

ós	lehetőséget	biztosítunk	fórum	jelleggel.
A	konferencián	résztvevő	vállalkozások,	cégek	döntéshozói	számára	fontos,	hogy	első	kézből	hallott	információval,	naprakész	tudással	rendelkezzenek,	

hiszen	ha	a	közeljövőben	fejleszteni	szeretnének,	fontos,	hogy	friss	információ	birtokában	tudjanak	döntést	hozni!
A	konferencián	való	részvétel	díjköteles	és	regisztrációhoz	kötött!

Értékes ajándékok sorsolása a résztvevők között 
az I. Pénzügyi Tanácsadói Konferencián


