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Rendkívüli HírAdó
EU Gateway program
Szemben a havi rendszerességgel jelentkező, bővebben kifejtett HírAdó Extrával, a
Rendkívüli HírAdóban igyekszünk a vállalatukat érintő jogszabály-módosításokról azonnali, rövid
tájékoztatást nyújtani.

Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által támogatott és finanszírozott EU
Gateway programra. A program célja, hogy különböző iparágakban tevékenykedő innovatív európai
társaságok - elsősorban KKV-k - számára lehetőséget biztosítson a japán és koreai piacokon történő
megjelenésre, új üzleti és befektetői kapcsolatok létesítésére, potenciális partnerekkel történő találkozásra
egy üzleti héten keresztül. A résztvevők költségeinek jelentős részét a Bizottság finanszírozza és segít a
programra való felkészülés teljes folyamatában is.
Az elkövetkezendő hónapokban az alábbi iparágakban tevékenykedő vállalkozásoknak nyílik lehetőség a
programra történő jelentkezésre:
•
•
•
•

Környezetvédelem és energetikai technológiák
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 27. (Japán); 2014. január 24. (Korea)
Egészségügyi és Orvosi Technológiák
Jelentkezési határidő: 2013. december 6 (Japán); 2013. november 22. (Korea)
Épület- és építészeti technológiák
Jelentkezési határidő: 2014. február 14. (Japán)
Belsőépítészet
Jelentkezési határidő: 2013. október 25. (Japán)

Magyarországon a Deloitte Zrt. feladata az EU Gateway 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 Dorinához (ddobos@deloittece.com, +36 1 428 6462), vagy
látogassanak el az EU Gateway weboldalára (www.eu-gateway.eu), ahol részletes információkat találnak
mind a programmal, mind pedig a jelentkezéssel kapcsolatban.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele, hozzáfűzni valója van, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel az alábbi elérhetőségeken:
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