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AZ EURÓPA UNIÓS ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÚJ 
RENDSZERE - AZ ÚJ 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI IDŐSZAK 

UNIÓS ÉS ÁLLAMI FORRÁSAINAK TERVEZÉSE, 
ADÓOPTIMALIZÁLÁSA - SZAKMAI REGGELI 

Előadónk: 
 
Jancsa-Pék Judit 
partner, vezető tanácsadó,  
Leitner+Leitner Kft. 
 
Szűcs András 
főosztályvezető 
NGM Gazdaságfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 
 
Időpont és helyszín: 
 
2015. április 20. hétfő 
9 -12.30 óráig 
Regisztráció 8.30 órától. 
 
Mercure Budapest Metropol Hotel 
1074 Budapest, Rákóczi út 58. 
 
Részvételi díj: 

24 900 Ft + áfa / fő 
Tantermi képzés 
 
 
 
Jelentkezési feltételek: 
 
A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 

A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 

Lemondást csak írásban fogadunk el 
a rendezvényt megelőző 3. 
munkanapig. Ezt követő lemondás 
esetén a részvételi díj 50% + áfa 
költségét adminisztrációs díjként 
számlázzuk. Lemondás hiányában a 
teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. 
 
 
 
 
FMK nyilvántartási számunk: 00126-2010.  
 

Intézmény akkreditációs lsz.: AL-2536 

  
Ajánló: 

Most jelennek meg az első támogatási programok az EU új, 2020-ig 
tartó költségvetési ciklusának regionális támogatási szabályai 
alapján. Konferenciánkat azoknak ajánljuk, akik az elkövetkező 5-6 
évben szeretnék vállalkozásaikat fejleszteni, új hazai- vagy külföldi 
piacok felé nyitnának, akik országszerte jelentősebb beruházást 
terveznek. A témában szekértő előadóink több szempontból, a 
gyakorlati megvalósításra és a lehetséges buktatókra koncentrálva 
mutatják be a 2014-2020-as támogatási rendszert. 

 

Témakörök: 

Kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenységhez, a 
technológiafejlesztéshez, az üzleti környezet fejlesztéséhez és a 
regionális operatív programokhoz kapcsolódó állami és EU-s 
támogatások ▪ Pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók ▪ A társasági 
adórendszer kínálta lehetőségek kis-, közepes és nagyvállalati 
vállalatok részére ▪ A támogatásokhoz kapcsolódó speciális számviteli 
problémák ▪ Ellenőrzések ▪ A támogatások érvényesítésével 
kapcsolatos tudnivalók ▪ Konzultáció 

 JELENTKEZÉS    „Vállalkozások támogatása”   2015. április 20. 
 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 ▪ 

E-mail: szervezes@systemmedia.hu ▪ Web: http://systemmedia.hu ▪  
 

 

 Cégnév:  ........................................................................................  
 

 Cím:   ...........................................................................................  
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

 Beosztás:  ................................  E-mail: ...........................................  
 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 
 
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

             
 
Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat, 
valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról kép- és 
hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 

 
 
 
 
 
 
Kelt: 2015. …....................        P. H.           ….................................... 
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