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Főbb tevékenységeink

• Finanszírozás (Mikrohitel, OMA, HMA, Széchenyi Kártya)
• Enterprise Europe Network (EEN)
• Nemzetközi KKV Projektek
• Rendezvények
• Tanácsadás (Vállalkozói, Marketing, Innováció, Cégalapítás, Jogi)
• Vállalkozói képzések
• Pályázatkészítés vállalkozóknak
• Inkubátorház program
• Klaszter tevékenység (PANFA, NYITOK)
• Innováció
• Megújuló energiák
• Befektetés - és exportösztönzés
• Beszállítóvá válás segítése

A ZMVA tevékenységei a TOP projektekben

Munkáltatói igényfelmérés
• Több, mint 200 zalai vállalkozások körében zajlott, 2016.
augusztus – szeptember folyamán
• Cél:
 Gazdasági növekedés, munkahelyteremtés elősegítése, a megyei
népesség helyben tartása – kapcsolódva az előző és a jelenlegi
uniós ciklusban megvalósított fejlesztéshez
• Tartalma:
 Megvizsgálni a vállalkozások humánerőforrás helyzetét, különös
tekintettel az esetleges munkaerőhiányra, foglalkoztatotti
létszámot érintő terveire,
 Felmérni a képzési és egyéb munkaerő-piaci támogatási
igényeket

A ZMVA tevékenységei a TOP projektekben

Önfoglalkoztatásra való felkészítés
• Zala megyei természetes személyek részére
• Cél:
 Megfelelő gazdálkodási forma kiválasztása
 Adózási formák közötti eligazodás
 Forrásszervezési lehetőségek megismerése
 Az üzlet lehetőségei szerinti célcsoport kiválasztása, ennek
alapján az üzlet választékpolitikáját, árpolitikáját és arculatát
 Eligazodni az EU intézményrendszerében,
támogatáspolitikájában
 Projektterv elkészítése
 Pályázatok megkeresése és megértése
 A vállalkozás elhelyezése a világhálón
 Ügyfélkapu rendszerének és szolgáltatásinak kezelése

A ZMVA tevékenységei a TOP projektekben

Önfoglalkoztatásra való felkészítéshez kapcsolódó tevékenységek
• Toborzás a projekt futamideje alatt
• Személyre szabott tanácsadási program ( 6 hónap)
1. Általános, csoportos tanácsadás:

2. Személyre szabott tanácsadás:

o Vállalkozás indítása, gazdálkodási o Pályázati tanácsadás

formák bemutatása

o Innovációs menedzsment

o Adózási formák ismertetése

o Üzletfejlesztés

o Forrásszerzés lehetőségei

o Stratégiai szemlélet kialakítása

o Marketing ismeretek

o Minőségbiztosítás

o Kommunikáció, tárgyalástechnika

Vállalkozási tanácsadási rendszer működtetése,
szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára
• KKV tanácsadási konstrukció a foglalkoztatást ösztönző
fejlesztések érdekében
• Tanácsadási területek:
 Finanszírozás (mikrohitel, JEREMIE alapok)
 Marketing (piac és versenyhelyzet elemzés, értékesítés, PR)
 Üzletfejlesztés (cég- és részstratégiák, üzleti terv,
külkereskedelem, oktatás-továbbképzési lehetőségek)
 Turizmus (idegenforgalmi attrakciófejlesztése, helyi termékek,
stb.)
 Pályázati tanácsadás
 Családi vállalkozások átvétele
 Foglalkoztatás bővítése, igénybe vehető adózási és
járulékkedvezmények
 Regisztrált álláskeresők foglalkoztatása esetén igényelhető
támogatások

Vállalkozási tanácsadási rendszer működtetése,
szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára

Tevékenységek:
• Vállalkozás bevonása: konzorciumi partnerek ajánlása, a
helyi média által, a ZMVA meglévő ügyfélállományának aktív

részvételével
• Személyre szabott tanácsadási program. Menete: a ZMVA
szakképzett munkatársai nyújtanak segítséget, speciális

témákban külső szakértő bevonása
• Paktum inkubációs iroda fenntartása és üzemeltetése
Lentiben és Zalaegerszegen

Komplex munkaerőpiaci – szolgáltatások nyújtása

• Foglalkoztatási Főosztállyal közösen munkaerőpiaci
szolgáltatások nyújtása (toborzás, egyedi szükségletfeltárás,
képzési igények felmérése, célcsoport bevonása képzésekbe,
munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,
foglalkoztatási tanácsadás, stb.)
• Szakképzett munkaerő-piaci tanácsadók, pszichológus segítik

a célcsoport bevonását minden járásban

További tevékenységek a projektben

• Gazdasági és foglalkozatási jövőképének és stratégiájának
kidolgozása
• Kapcsolódó projektjavaslatok kidolgozásának előkészítése
• Gazdaság- és foglalkozatás-fejlesztési projektcsatornarendszer felállításának segítése
• A helyi és MJV paktumokban érintett KKV együttműködések
összehangolása
• Stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló projekttervek
kidolgozása
• Kapcsolódó szórólapok, ismertető füzetek kiadása
(célcsoportokra szabottan)
• KKV és mikrovállalkozási munkacsoport vezetése

Pályázati lehetőségek KKV-nak - elérhető pályázati
lehetőségek

• Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának
támogatása – Mezőgazdasági tevékenységének
diverzifikációja, mikrovállalkozások indítása - VP66.2.1-16
o a vidéki térségekben a már működő, mezőgazdasági
mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági
tevékenységének indítására
VAGY
o a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló
szolgáltató mikrovállalkozás indítására (nem
mezőgazdasági tevékenységre, magánszemélyként)
Támogatási összeg: 40.000 €
Benyújtás: 2016. október 24-től

Pályázati lehetőségek KKV-nak - elérhető pályázati
lehetőségek

• Gyakornoki program pályakezdő támogatására – GINOP –
5.2.4

o 25 év alatti, szakképesítést szerzett fiatalok munkaerő-piaci
integrációjának ösztönzésére, gyakornoki foglalkoztatás és
a munkafeltételek kialakításának támogatásával
(gyakornokok foglalkoztatása, ehhez szükséges eszközök,
immateriális javak beszerzése)
Támogatás mértéke:
100%
Támogatási min. összege: 1.900.000 Ft
Támogatási max. összege:
30.000.000 Ft
Benyújtás: 2016.08.01-től

Pályázati lehetőségek KKV-nak – társadalmi egyeztetés
lezárult, felhívás a közeljövőben várható

• KKV-k kapacitásbővítő beruházásainak támogatása –
GINOP – 1.2.2-16
(Támogatási összeg: 5 -25 MFt között, támogatási intenzitás:
NY-D: 35-45%, várható beadás: 2016.11.15-től – új eszközök,
gépek beszerzésére, információs technológia-fejlesztésére)
• KKV-ktermelési kapacitásainak bővítése – GINOP – 1.2.116
(Támogatási összeg: 25 -250 MFt között, támogatási
intenzitás: NY-D: 35-45% várható beadás: 2016.11.15-től –
új eszközök, gépek beszerzésére, információs technológiafejlesztésére)

Pályázati lehetőségek KKV-nak – társadalmi egyeztetés
lezárult, felhívás a közeljövőben várható

• Vállalati komplex infokommunikációs és
mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti
szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP3.2.2-8.2.4-16
Támogatási formája: vissza nem térítendő (1-24 M FT)
+ kedvezményes kamatozású kölcsön (1,25- 37,5M Ft),
várható beadás: 2016.11.02-től
• Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kisés középvállalkozások által előállított termékek és
szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra
való belépésének támogatása - GINOP-3.1.2-8.2.4-16
Támogatási formája: vissza nem térítendő (2-25, ill.40 M
FT) + kedvezményes kamatozású kölcsön (2,5 – 32, ill. 50
M Ft), várható beadás: 2016.11.02-től

Pályázati lehetőségek KKV-nak – társadalmi egyeztetés
lezárult, felhívás a közeljövőben várható

• Megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel - GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Támogatási formája: vissza nem térítendő (3-50 M FT)
+ kedvezményes kamatozású kölcsön (3- 50M Ft),
várható beadás: 2016.11.15-től
• KKV kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermék keretében
Támogatási formája: vissza nem térítendő (5-50 M FT)
+ kedvezményes kamatozású kölcsön (10- 145 M Ft),
várható beadás: 2016.11.02-től

Köszönöm a figyelmet!
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