
    
 

     
TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0056  
TISZATÉR TÁRSULÁS   
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
Tel.: (36) 42/275-138  Fax: (36) 42/520-049 
www.tiszater.hu 
e-mail: tiszater@tiszater.hu 

Érvényes: 2013. december 19-tıl 
 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás (43) 

 
1. A szolgáltatás célja 
 
A szolgáltatás célja, hogy a már mőködı mikro-, kis- és középvállalkozások ismereteinek bıvítése 
révén hozzájáruljon a munkavállalói létszám megırzéséhez, növekedéséhez, illetve a vállalkozás stabil 
mőködésének megteremtéséhez, fejlıdésének elısegítéséhez. 

A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás operatív célja hogy a vállalkozás: 

• bıvítse vállalkozói ismereteit, 

• a mőködése során alkalmazni tudja a folyamatosan változó jogszabályokat, 

• ismerje meg a foglalkoztatás bıvítését, a vállalkozások fejlesztését segítı hazai és nemzetközi 
támogatások rendszerét. 

 
2. A szolgáltatás célcsoportja 
 

A gazdasági életben résztvevı bármely for- és nonprofit mikro,- kis,- középvállalkozás. 

 

Célcsoport, amelynek a szolgáltatást különösen ajánljuk 

• Profilváltás folyamatában lévı és/vagy tevékenységi körüket bıvítı vállalkozások, 

• hátrányos helyzető, alacsony munkaerı kereslettel rendelkezı térségekben mőködı 
vállalkozások, 

• kezdı vállalkozások, 

• mőködési problémával küzdı, stabilitásukat megteremteni kívánó vállalkozások, 

• hátrányos helyzető embereket foglalkoztató non-profit vállalkozások. 

 
3. A szolgáltatás tartalma, tevékenységek 
 

A már mőködı mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatás, amelynek segítségével 
naprakészen tájékozódhatnak a pályázati lehetıségekrıl, az elérhetı támogatásokról, az aktuális 
foglalkoztatási, munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási, pénzügyi kérdésekrıl. A szolgáltatás 
keretében mód nyílik a hasonló helyzetben lévı, hasonló tevékenységet folytató, ugyanazon térségben 
mőködı mikro-, kis- és középvállalkozások találkozásának, rendszeres kapcsolatának 
megszervezésére. A várt eredmény a mőködı vállalkozások stabilizálása, üzleti kapcsolataik 
szélesítése, vállalkozási ismereteik bıvítése, a foglalkoztatottak létszámának növelése. 
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Tevékenységek 

a) Egyéni tanácsadás nyújtása 

• a vállalkozás mőködtetéséhez, 

• fenntartásához, 

• bıvítéséhez, 

• üzleti terv elkészítéséhez, 

• vállalkozások fejlesztését segítı hazai és nemzetközi pályázatok rendszerének 
megismeréséhez, eligazodáshoz, 

• munka- és cégjogi, társadalombiztosítási, gazdasági kérdésekben, 

• a foglalkoztatás tervezett bıvítése esetén a munkavállalók után igénybe vehetı adózási és 
járulékkedvezményekrıl, 

• regisztrált álláskeresık tervezett foglalkoztatása esetén a munkaügyi szervezettıl igényelhetı 
támogatások (aktív eszközök) megismeréséhez, 

• a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló tájékozódási lehetıségekrıl (kamarákról, 
érdekképviseletekrıl, információs központokról, honlapokról). 

 

b) Csoportos tanácsadás nyújtása 

Csoportos formában átadható információkhoz csoportos fórumok szervezése, a fent említett 
tanácsadási területeken. 

 

c) Rendszeres kapcsolat biztosítása 

Találkozók megszervezése a hasonló helyzetben lévı, hasonló tevékenységet folytató, ugyanazon 
térségben mőködı mikro-, kis- és középvállalkozások részére. 

 
 
Reméljük, sikeresen tudunk együttmőködni vállalkozása fejlesztésében, foglalkoztatási helyzetének 
javításában. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal Társulásunk munkatársaihoz. 
 
 
 
 
A Társulás által nyújtott egyéb munkaerı-piaci szolgáltatások: 
 

- Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 
- Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás 

 


