Az EU Business Avenues program
2015-ben is folytatódik
Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség
magyar vállalkozások számára
A program célja
Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által támogatott EU Business Avenues
programra, amely 2015-ben is lehetőséget kínál a részvételre.
A program célja, hogy meghatározott iparágakban tevékenykedő európai társaságok - elsősorban KKV-k számára lehetőséget biztosítson a délkelet-ázsiai piacokon történő megjelenésre, új üzleti és befektetői
kapcsolatok létesítésére, potenciális üzleti partnerekkel történő találkozásra. A résztvevők költségeinek
jelentős részét az Európai Bizottság finanszírozza és segít a programra történő felkészülés teljes
folyamatában is.
Az üzleti hét Szingapúrban kerül megrendezésre, opcionálisan választható 2 napos látogatással
Vietnámba. A program júniusban megrendezésre kerülő üzleti hetén a részvétel olyan vállalkozások
számára elérhető, melyek a környezetkímélő technológiai iparágban tevékenykednek. A program
keretében lehetőség nyílik egy szakmai kiállításon való részvételre Szingapúrban, emellett a vállalatok
különböző előadásokon, szakmai konferenciákon valamint hivatalos fogadásokon vehetnek részt.
Kritériumok
A programban résztvevő vállalatokra vonatkozó általános feltételek:
•

A cég alapítása óta legalább 5 év telt el, és a társaság legalább 3 évre visszamenőleg rendelkezik
pénzügyi adatokkal

•

Tulajdonosi struktúráját tekintve teljes egészében vagy nagyobb részben valamely EUtagországhoz köthető

•

Székhelye az Európai Unióban van

•

Tevékenysége megfelel a kijelölt iparág kritériumainak, akár gyártóként, alvállalkozóként, K+Fvagy mérnöki cégként (Tanácsadó cégek nem vehetnek részt a programban)

•

Fennállása alatt vett már részt üzleti tranzakcióban nemzetközi piacon

•

Jelen van a délkelet-ázsiai piacokon vagy rendelkezik ez irányú tervekkel

•

Rendelkezik erőforrásokkal a szingapúri/vietnámi piacokon történő megjelenéshez

Az alábbi iparágban tevékenykedő vállalkozásoknak nyílik lehetősége a programra történő
jelentkezésre:
•

Környezetvédelem és vízgazdálkodás, Megújuló energia, Hatékony energiafelhasználás
Jelentkezési határidő: 2015. február 13.
Üzleti hét: 2015. június 15-19.

További információk
Magyarországon a Deloitte Zrt. feladata az EU Business Avenues program koordinációja és a potenciális
érdeklődők felkutatása.
Amennyiben úgy gondolják, hogy az Önök számára, vagy az Önökkel kapcsolatban álló vállalkozások
számára potenciálisan érdekes lehet a program, vagy bővebb információkra lenne szükségük, kérem,
forduljanak bizalommal Dobos Csillához (cdobos@deloittece.com, +36 1 428 6711), vagy látogassanak el
az EU Business Avenues weboldalára (www.businessavenues.eu), ahol részletes információkat találnak
mind a programmal, mind pedig a jelentkezéssel kapcsolatban.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdései, észrevételei lennének, kérjük, forduljon
szakértőinkhez:
Dr. Márkus Csaba

Dobos Csilla

Igazgató
K+F és állami támogatások
Tel: +36 (1) 428 6793
E-mail: csmarkus@deloittece.com

Tanácsadó
K+F és állami támogatások
Tel: +36 (1) 428 6711
E-mail: cdobos@deloittece.com

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”)
társaságra, tagvállalatainak hálózatára és kapcsolt vállalkozásaira utal. A DTTL és valamennyi tagvállalata önálló, egymástól
elkülönülő jogi személy. A DTTL (vagy „Deloitte Global”) nem nyújt szolgáltatásokat ügyfelek számára. A DTTL és tagvállalatai jogi
struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.hu/magunkrol.
Magyarországon a szolgáltatásokat a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.), a Deloitte Üzletviteli és Vezetési
Tanácsadó Zrt. (Deloitte Zrt.) és a Deloitte CRS Kft. nyújtja (melyek közös neve "Deloitte Magyarország"). Mindhárom társaság a
Deloitte Central Europe Holdings Limited tagvállalata. A Deloitte Magyarország négy szakmai területen - könyvvizsgálat, tanácsadás,
adó- és jogi valamint kockázati tanácsadási területeken - tölt be kiemelkedő szerepet az országban, és kínál szolgáltatásokat több mint
400 hazai és külföldi szakértője segítségével. (Ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai
Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat.)
A jelen dokumentum és a benne foglalt valamennyi információ a Deloitte Magyarország társaságaitól származik és célja, hogy
bizonyos témakör(ök)ben általános információkkal szolgáljon, de nem tárgyalja az adott témakör(öke)t annak teljességében. A jelen
dokumentumban megadott információk nem minősülnek számviteli, adóügyi, jogi, befektetési, tanácsadási illetve egyéb szakmai
szolgáltatásnak. Ezek az információk nem képezhetik ügyfeleink üzleti döntéseinek kizárólagos alapját. Ügyfeleinket arra kérjük, hogy
pénzügyeiket vagy üzletvitelüket befolyásoló bármely döntésük meghozatala, vagy a döntésnek megfelelő magatartás tanúsítása előtt
kérjék képzett szakmai tanácsadóink véleményét.
Jelen anyagok és a bennük foglalt információk tájékoztató jellegűek és esetlegesen hibákat is tartalmaznak, amelyekért a Deloitte
Magyarország sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget, és amelyek nem minősülnek a Deloitte Magyarország
állásfoglalásának. Az előzőek érintése nélkül a Deloitte Magyarország nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt
információknak a hibamentességét, továbbá a teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A
Deloitte Magyarország cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága,
versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben felelősséget vállal a
jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért, esetleges veszteségekért. A Deloitte
Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan
felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos, következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért
sem, legyen az szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is hatályban marad és
alkalmazandó.
© 2015 Deloitte Magyarország

