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Internetes oktatás a vállalkozások számára elérhető támogatási programokról 

 

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program CORD – Crossing 

the Bridges with the help of Ambassadors – projektje keretében online oktatási 

platformot hozott létre a Magyar Női Unió Egyesület (MNU). Az e-learning felületre 

két vállalkozói képzési modulban kerültek tananyagok és kiegészítő oktatási 

anyagok. 

 

A CORD projekt keretében a Magyar Női Unió Egyesület két interaktív üzletfejlesztési 

workshopot szervezett elsősorban a női vállalkozások és vállalkozók növekedését 

célzó üzletfejlesztési szolgáltatásokról, ismeretekről. A személyes részvételt igénylő 

készségfejlesztés mellett, a női vállalkozók rugalmas megoldások iránti igényét is 

figyelembe véve, egy informatikai fejlesztés keretében az MNU internetes 

platformot is létrehozott speciális oktatási tartalommal. Az e-learning felületen 

bemutatásra kerülnek a projekt általános céljai, elvárt eredményei, a 

projektpartnerek, valamint ezeken túl itt kapnak helyet a projekt szakmai 

előrehaladásáról tudósító és fenntarthatóságát igazoló hírek, továbbá PowerPoint és 

kiegészítő oktatási tananyagok, folyamatosan megújuló tartalommal, vállalkozói 

ismeretek témában. 

 

A CORD projektben az Egyesület aktív hozzájárulásával végzett kutatás rámutatott 

arra, hogy a működő és potenciális vállalkozói célcsoportok, elsősorban a női 

vállalkozók nem rendelkeznek megfelelő információval az üzleti tevékenységek 

ösztönzésével foglalkozó támogató szervezetekről és azok szolgáltatásairól. 

Továbbá komoly az ismerethiány az elérhető támogatási forrásokkal kapcsolatban, 

és jelentős bizonytalanság van a pályázás módja és a bírálati rendszer 

viszonylatában. A kutatás ugyancsak rávilágított arra, hogy a nők körében a családi 

élettel, gyermekvállalással milyen nehezen összeegyeztethető a vállalkozói lét. 

 

Mindezek alapján az MNU az e-learning felületre kerülő tananyagokat és kiegészítő 

oktatási anyagokat két vállalkozói képzési modulban állította össze: az egyik a 

támogatási programokról, a másik a work-life balance-ről szól. Az egyes modulok 1-

1 PowerPoint előadásanyagot és egy 15 oldalas kiegészítő pdf tananyagot 

tartalmaznak, mely végén az elsajátított tudást ellenőrző kvíz található. 
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A feltöltött tananyagok részletes tematikáját alapvetően a képzési workshopokon és 

az MNU egyéb szakmai rendezvényein, konferenciáin elhangzott vállalkozói 

információk határozták meg. Így a támogatási programokról szóló modulban a 

magyar kormány KKV Stratégiájáról, a GINOP konstrukciókról, a Beszállítófejlesztési 

Programról, az Irinyi Tervről, az építőipari támogatásokról, a piac-vezérelt KFI 

támogatási programról, az MFB hitelprogramokról, a közvetlen EU támogatásokról, az 

adókedvezményekről és a kedvező adózási lehetőségekről, valamint a 

vállalkozásfejlesztési szervezetek szolgáltatásairól kapnak részletesebb 

információkat a vállalkozók. 

 

 

Média kontakt: 

Batthyány-Schmidt Margit, elnök, Magyar Női Unió Egyesület 

telefon: 06-30-951-8100 

e-mail: info@mnunio.hu 

cím: 1016 Budapest, Tigris u. 3. 

 

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Az itt 

közölt információk nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos álláspontját. 
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