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„Európai Kis- és Középvállalkozások Hete 2009” címmel indít a mai napon rendezvénysorozatot 

az Európai Bizottság. Ennek a nagyszabású, összeurópai programnak a keretében több mint 1000 

kkv-kal kapcsolatos és kkv-knak szóló programra kerül sor 2009. május 6-14. között az EU 

tagországokban. A KKV-hét egyike az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot (Small Business 

Act) végrehajtó intézkedéseknek, amely a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos első átfogó 

szabályozási keret az Európai Unió és tagállamai számára.   

A projekt koordinátori szerepét hazánkban a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Üzleti 

Környezet Főosztálya, valamint a Enterprise Europe Network Irodája látja el. 

Az Európai KKV-hét célja az információ szolgáltatása és terjesztése azzal kapcsolatban, hogy az EU 

és az egyes nemzeti hatóságok, valamint a helyi vállalkozásfejlesztésben részt vevő szervezetek, 

intézmények milyen segítséget nyújtanak, illetve milyen szolgáltatást kínálnak a kisvállalkozásoknak. 

Régiónkban a Hajdú – Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az Enterprise Europe 

Network, az ITD Hungary Zrt., a FŐNIX Inkubátorház és Üzleti Központ, valamint az Észak- 

alföldi Informatikai Klaszter veszt részt a projekt megvalósításában (további információk a 

szervezetek által melléklet sajtóanyagban találhatóak). 

Magyarországon mintegy 30 konferenciára, szakmai találkozóra, konzultációra, tréningre kerül 

sor az ország különböző városaiban, régióiban. A program keretében tartandó hazai rendezvényeket 

a regionális kereskedelmi és iparkamarák, szakmai érdekképviseleti és gazdálkodó szervezetek hívják 

életre.  Ennek keretében kerül sor 2009. május 07-én „Európai uniós források vállalkozóknak – 

2009” című pályázati fórumra, az Enterprise Europe Network és a Hajdú – Bihar Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, valamint a FŐNIX Inkubátorház és Üzleti Központ 

nyílt napjára. 

A rendezvénysorozat a vállalkozói létforma népszerűsítése mellett tájékoztatni kívánja a 

vállalkozókat az európai és nemzeti szinten rendelkezésre álló támogatásokról, illetve segítséget kíván 

nyújtani a vállalkozásalapításhoz, az egyes tevékenységek továbbfejlesztését szolgáló új ötletek 

feltárásához, továbbá a személyre szabott információk és támogatási lehetőségek felkutatásához.  
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A FŐNIX Inkubátorház és Üzleti Központ a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének 
tagjaként végzi tevékenységét, lehetőséget teremtve ezzel a Szövetség által kialakított ún. 
szolgáltatási-mátrix igénybevételére is. Társaságunk, az IN-CO Kft. egy klasszikusan 
szolgáltató jellegű Inkubátorházat működtet Debrecen belvárosában immár ötödik éve , mely 
a kedvezményes bérleti díj biztosításán túl különböző szolgáltatásokon keresztül közvetlenül 
is segíti elsősorban az új fejlődési szakaszba lépő innovatív, kezdő vagy „túlélő” 
vállalkozásokat. Természetesen a létesítményben található cégek mellett az Inkubátorházon 
kívül működő termelő, szolgáltató és kereskedelmi vállalkozások életben maradási, 
megerősödési és fejlődési esélyeinek javításában is katalizátor szerepet kívánunk betölteni. 

Az inkubáció hozzájárul egy struktúrált üzleti környezet kialakulásához, minimalizálja az új 
üzleti vállalkozások körüli kezdeti akadályokat, s megalapozhatja a már működő 
vállalkozások továbbfejlődésének lehetőségeit, irányait, illetve előmozdítja a vállalkozások, 
valamint a gazdaság- és vállalkozásfejlesztésben érdekelt szakmai és gazdálkodó szervezetek 
közötti együttműködés kialakulását is.  

Inkubátorházunk szolgáltatásai:  

 helyiség bérlet,  
 terembérlet,  
 közös és szociális helyiségek,  
 portaszolgálat,  
 parkoló biztosítása,  
 irodai- és kommunikációs szolgáltatások,  
 közös honlapon történő megjelenés,  
 honlap készítés,  
 internet marketing tanácsadás,  
 üzletviteli, termelékenységi tanácsadás,  
 jogi tanácsadás,  
 marketing tanácsadás,  
 könyvelés, pénzügyi tanácsadás 
 vállalkozási menedzsment tanácsadás,  
 piackutatás,  
 értékbecslés,  
 projekt tervezési és menedzselési szolgáltatás,  
 pályázatfigyelés, - készítés,  
 kiállítás- és rendezvényszervezés,  
 Európai Unióval kapcsolatos tájékoztató anyagok biztosítása 

 

 



Az Inkubátorház azoknak a vállalkozásoknak nyújt elsősorban lehetőséget, amelyek 
jelenleg: 

 nem rendelkeznek jól megközelíthető helyen levő, megfelelő saját helyiséggel 
tevékenységük végzéséhez  

 nem rendelkeznek megfelelő irodatechnikai és kommunikációs berendezésekkel  
 tevékenységük, vállalkozásuk fejlesztéséhez tanácsadásra, különböző inkubációs 

szolgáltatásokra van szükségük  
 szeretnék kihasználni az együttműködésben rejlő üzleti lehetőségeket  
 várjuk azon belföldi és külföldi vállalkozásokat is, akik a térségben kívánnak 

befektetni  

 

Az Inkubátorház  2009. május 07-i  nyílt napjának programja: 

09.00 – 10.30: 

Észak- alföldi Informatikai Klaszter bemutatása – Kovács Zoltán 

Üzleti partnerközvetítés, kereskedelemfejlesztési, befektetésösztönzési, projekt 
menedzselési és pályázati tanácsadás 

Enterprise Europe Network – Kovács Nóra  

ITD Hungary Zrt. – Nádasdi Szilvia 

10.30-12.00: 

Inkubátorház bemutatása, projekt tervezési- és üzletviteli tanácsadás 

FŐNIX Inkubátorház és Üzleti Központ – Puja Marianna 

Jogi tanácsadás – Dr. Gondola Ügyvédi Iroda 

Pénzügyi, könyvelési, adózási és gazdálkodási tanácsadás – Dr. Kovács Zsigmond 

 

     További információ: 

     Makszin Mariann – manager asszisztens 

     4029 Debrecen, Csapó u. 42. 

     Tel: 52/418-332, Fax: 52/320-536 

     E-mail: makszinm@fonixinku.com 

 


