MEGHÍVÓ
Tisztelt Kamarai Tagunk,
Tisztelt Vállalkozásvezető!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Győri térségi elnöksége és a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezete a 2013. első félévben megkezdett térségi
munka folytatásaként a nem győri székhellyel rendelkező vállalkozók tájékoztatása és lényegi
információkkal történő ellátása érdekében 2013. november 22-én, pénteken 17.00 órakor Pannonhalmi
Vállalkozói Fórumot szervez a Pannonhalmi Művelődési Házban, melyre Önt is szeretettel várjuk.
Időpont:

2013. november 22. (péntek) 17.00 óra

Helyszín:

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 25.

Program:

17.00 óra

Polgármesteri köszöntő, Önkormányzati tájékoztató a város 2014. évi terveiről
Bagó Ferenc, polgármester

17.10 óra

Bemutatkozik a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Molnár Imre, Győri térségi elnök

17.20 óra

Bemutatkozik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Szarvas Klára
igazgató
Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

17.30 óra

ELSŐ KÉZBŐL A 2014. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL
NAV előadása a vállalkozásokat érintő adóváltozásokról
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága

18.10 óra

„Időszerűen a pályázati lehetőségekről”
Pályázati tájékoztató a 2014-2020. pályázati ciklusról
Hajdu Elemér regisztrált és akkreditált EU pályázati tanácsadó
Hajdu & Társai Tanácsadó és Mérnöki Iroda

18.30 óra

Zárszó

Programunk keretében bemutatjuk Önöknek a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági kamara szolgáltatásait, illetve a törvény elfogadását
követően (adótörvényekről szóló végszavazás várható időpontja: november 18.) első kézből
szeretnénk tájékoztatást nyújtani megjelent vendégeinknek a 2014. évi legfontosabb adóváltozásokról
és a 2014-2020. közötti pályázati ciklus várható kihívásairól.
Programunkat elsősorban azoknak a vállalkozásoknak, cégvezetőknek, könyvelőknek és más
jogalkalmazóknak szánjuk, akik munkájuk során alkalmazzák az adójogszabályokat és gyakorlati oldalról is
szeretnék megismerni a 2014. január 1-től hatályba lépő változásokat.

Már most érdemes készülni a 2014-es pályázatokra!
Fórumunk keretében tájékoztatást szeretnénk nyújtani érdeklődőinknek 2014-2020-as uniós költségvetési
ciklusból Magyarországnak jutó fejlesztési pénzek kiosztását célzó legaktuálisabb információiról, a
folyamatban lévő pályázatokról és az előttünk álló pályázati ciklust érintő legfontosabb változásokról.
A magyar GDP 13 százalékának megfelelő összegű uniós forrás áll majd rendelkezésre gazdaságfejlesztésre
a következő költségvetési ciklusban. Pályázni ugyan csak 2014-től lehet, azonban előadásunk keretében
szeretnénk felhívni érdeklődőink figyelmet arra, hogy a siker érdekében már most érdemes néhány kérdést
szem előtt tartani.

Rendezvényünk keretében szakértőink gyakorlati tapasztalataira támaszkodva szeretnének hasznos,
praktikus információkhoz juttatni Önöket!

Az előadást követően szakértőink a résztvevőknek konzultációra is lehetőséget biztosítanak.

Jöjjenek és kérdezzenek! Információ a 2014. évi adóváltozásokról első kézből!
Küldjék el előzetes kérdéseiket a koordinacio@gymskik.hu címre az egyes előadóknak!

A rendezvényen a részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Jelentkezéseiket beérkezési sorrendben a mellékelt jelentkezési lapon 2013. november 21., csütörtök 16.00
óráig várjuk.

Szeretettel várjuk Önöket!

Győr, 2013. november 11.

Tisztelettel:

Bagó Ferenc sk.
Pannonhalma város Polgármesteri Hivatal
Polgármester

Németh Gergely s.k.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Győr-Moson-Sopron megyei elnök

Molnár Imre sk.
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Győri térségi elnök

JELENTKEZÉSI LAP
Ügyintéző: Zöldné Nagy Ildikó, koordinacio@gymskik.hu,
Tel:96/520-222, Fax: 96/520-291

„Pannonhalmi Vállalkozói Fórum”
2013. november 22., péntek, 17.00 óra
Helyszín: Kazinczy Ferenc Művelődési Ház, 9090
Pannonhalma, Petőfi Sándor utca 25.
Jelentkezési határidő: 2013. november 21., 16.00 óra

Cég, vállalkozó neve:………………………………….……………..…..
Cím:…….....………........................................……………..…..…………
Résztvevő(k) neve(i): .…............................................................................
Tel: …………………….. Fax: …………………… E-mail:…………….
Kelt,……………………….

………………………………………….
Aláírás

