
  

Az INTERREG Europe Program társfinanszírozásával megvalósuló FFWD projekt keretében életre 
hívott KKV Kollaborációs Tér partnerei a június 16-án megtartott megbeszélésükön egyetértettek 
abban, hogy a kis- és középvállalkozások versenyképességének támogatása a legfontosabb 
célkitűzések egyike. 
 
A megbeszélés a februári találkozó óta történt fejlemények, változások és a kiemelt programok 
bemutatására, információmegosztásra fókuszált.  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
delegáltja, Törteli Rita a jelenleg nyitott pályázataik ismertetése mellett kiemelte: a Hungarian Startup 
University Program (HSUP) kiemelt sikereket ért el a 2020-21 pilot évben, közel 2000 hallgató és 21 
egyetem közreműködésével, közel 100 piacképes ötletet dolgozott ki, ezzel is erősítve a vállalkozói 
szemlélet kialakulását az egyetemi polgárság körében.  
Heilingbrunner Klára, a HEPA/EEN szakértője ismertette, hogy a járványhelyzetben gyorsan online 
térbe kellett terelni a munkát, szerencsére jól működött az online tanácsadás, sőt, rendezvényeket, 
üzletember-találkozókat is sikeresen tudtak szervezni. A tevékenységüket informatív honlap kíséri, 
folyamatosan végzik munkájukat. Sütő-Nagy Kata a HEPA szakértője és egyben az EEN kommunikációs 
vezetője elmondta, hogy a nyár folyamán üzleti kisokos kiadványsorozat segítségével kívánnak fontos 
üzleti alapismereteket átadni külpiaci kapcsolódással bíró vállalkozásoknak. Bíznak abban, hogy a 
nemzetközi jelenlét a járvány hanyatlásával lassan visszarendeződhet, ugyanakkor a fenntarthatóság 
szempontja hibrid megoldásokat követel a jövőben; úgy vélik, ez működőképes is lehet.  
Czimbalmos Levente, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Modern Vállalkozások Programjának 
szakmai vezetője hozzátette: 20 ezer regisztrált vállalkozásuk között reziliensebbek az exportáló, illetve 
technológiailag intenzívebb cégek. Számos rendezvényt tereltek ők is az online térbe sikeresen, 
ugyanakkor a hatékonyságnak sok esetben kedvez a fizikai jelenlét, remélik az őszi „szezont” már 
személyes rendezvényekkel kísérhetik. A Modern Vállalkozások Programja az első programozási 
időszakban várhatóan legkésőbb jövő év első negyedévében zárul. Felhívta a figyelmet, hogy a 
napokban megjelent GINOP PLUSZ- 1.2.1 -21. A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és 
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat 200 milliárd Ft 
keretösszeggel bír, az eredményességi szempontok közé beszámításra kerülnek MVP szolgáltatások. 
Bíznak benne, hogy a következő fejlesztéspolitikai időszakban újra bizalmat kap a Modern 
Vállalkozások Programja. 
Hartmann Anita, az IFKA részéről ezután bemutatta az IFKA kiemelt projektjeit: a Magyar Multi 
Programot és a Zöld Nemzeti Bajnokokat, illetve a Modern Mintaüzem Programot, amelynek célja az 
országszerte példaértékűen működő üzemek, gyárak, műhelyek bemutatása. 
A megbeszélésen kiemelt szerepet kapott a vállalkozói információs portál. Tölg-Molnár Beáta, szintén 
az IFKA képviseletében elmondta: a VALI célja, hogy a vállalkozások első kézből tájékozódjanak az 
elérhető támogatásokról, hitelekről, képzési és szakértői szolgáltatásokról, valós képet kapjanak saját 
magukról és lehetőségeikről. Ezért a Kollaborációs Tér partnereinek közös érdeke a szolgáltatások 
tematizálása és a VALI-n keresztül is megjeleníthetővé tétele a vállalkozások számára. Ennek 
kidolgozásához további egyeztetések szükségesek. 
A beszélgetés a BGE Budapest LAB fő tevékenységeinek bemutatásával, többek között Global 
Entrepreneurship Monitor, a Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, valamint a 
Családi Vállalkozás Kutatási Program kutatási eredményeinek ismertetésével zárult, amit Timár Gigi, a 
BGE Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központ igazgatója mutatott be. 
 
 


