Miskolci vállalkozásfejlesztési
és befektetés-ösztönzési program

Egymásra épülő
szolgáltatáscsomagok
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Igénybe vevők köre

Városi információs csomag rendelkezésre
bocsátása
Ügyvédek és közjegyzők ajánlása
Elérhető telephelyek bemutatása
Telekhez kapcsolódó közműtérképbe
betekintés biztosítása
Tervező irodák ajánlása
Kivitelezők ajánlása
Termeléstámogató szolgáltatók ajánlása
Helyi szolgáltatók ajánlása
Érdekvédelmi szervezetek ajánlása
Munkaerő közvetítők ajánlása
Fuvarozók ajánlása
Pályázatíró cégek ajánlása
Kereskedelmi bankok ajánlása
Fordítóirodák és tolmácsok ajánlása

A jelen körbe tartozó szolgáltatásokat a Miskolcon már működő, telephelyét bővíteni szándékozó, illetve itt új egységet létrehozni kívánó vállalkozás jogosult igényelni.
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Telekár kedvezmény III. kategória
Telekhez kapcsolódó közműtérkép
rendelkezésre bocsátása
Felsőoktatási kapcsolatok kiépítése
Szakoktatási intézményekben
megszervezett egyedi képzések
támogatása
Egészségügyi ellátás megszervezése
Hatósági tájékoztató fórum szervezése
Pályázatfigyelés

Valamennyi alapszolgáltatás igénybevételére jogosult azon vállalkozás, mely vállalja, hogy legalább 25 fővel növeli a létesítményben
foglalkoztatottak számát és legalább 100 M Ft ősszegű beruházást
valósít meg vagy 100 M Ft feletti nettó árbevétel növekedést ér el.

Emelt szolgáltatások

Kiemelt szolgáltatások
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„Egyablakos rendszerű támogatás”
(hivatali ügyintézés aktív segítése)
Telekár-kedvezmény II. kategória
Átmeneti irodahelyiség biztosítása
Városi fogadás rendezése
(„Welcome to our City”)
Ingatlanjogi tanácsadás
Termelésbeállítók elhelyezésének
megszervezése
Városi hálózatokra való rákapcsolódás
megszervezése
Célzott dolgozói képzések szervezése
Tömegközlekedés menetrendjének
felülvizsgálata
Kulturális sport és egyéb városi
kedvezmények nyújtása
Beszállítói fórum szervezése
Magyar nyelvkurzus megszervezése
a dolgozók részére
Pályázat előkészítésének támogatása
(tanácsadás)

Az alap- illetve az emelt szolgáltatások igénybevételére jogosult azon
vállalkozás, mely vállalja, hogy legalább 100 fővel növeli a létesítményben foglalkoztatottak számát és legalább 500 M Ft összegű beruházást
valósít meg vagy 500 M Ft feletti nettó árbevétel növekedést ér el.
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Telekár-kedvezmény I. kategória
Átmeneti irodai támogatások:
(„Business Center”)
1 állandó ember („host”) alkalmazásának támogatása
Cégalapítási költség átvállalása
Lakáshoz jutás segítése (bérlakás biztosítása)
Külföldi családtagok anyanyelvi oktatásának megszervezése
Magyar nyelvoktatás megszervezése
a dolgozók családtagjai részére
Pályázat elkészítésének támogatása

Valamennyi szolgáltatás igénybevételére jogosult azon vállalkozás, mely vállalja, hogy legalább 250 fővel növeli a létesítményben
foglalkoztatottak számát és 1 Mrd Ft összegű beruházást valósít
meg vagy 1 Mrd Ft feletti nettó árbevétel növekedést ér el.

Igénybe vevők köre

Miskolc a z Ön Partnere

Miskolc Meg y ei J o gú Város Ö nko r m án y z ata
H-3530 Miskolc, Városház tér 8.
Tel: +36 46 348-879
Fax: +36 46 348-801
E-mail: polgarmester@miskolcph.hu
Web: http://www.miskolc.hu

g a zda ságfe jle sz té si c s o p o r t

H-3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
Tel: +36 46 516-478
Fax: +36 46 516-471
E-mail: invest@miskolcholding.hu
Web: http://www.investinmiskolc.com/befektetes-osztonzes

