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Vállalkozásfejlesztési támogatások a szlovák piacra szabva 

 

A magyar vállalkozások Szlovákiába irányuló exportját és befektetéseit ösztönzi az 

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

Bridges with the help of Ambassadors – projektje. A célzott külpiaci lehetőségekről 

tájékoztató kiadvány és kisfilm is készült. 

 

A magyar kis- és középvállalkozások nemzetközi sikerének, hatékonyságának 

növelését célzó CORD projekt keretében sikeres magyar és szlovák cégek képviselői 

népszerűsítik a két ország határmenti régióiban rejlő üzleti lehetőségeket és az ezek 

maximális kihasználását elősegítő vállalkozásfejlesztési szervezetek szolgáltatásait. 

 

A kis- és közepes vállalkozások a vállalatok összességének 99%-át, valamint az 

Európai Unió teljes gazdasági teljesítésének több mint 60%-át teszik ki. A kis- és 

közepes vállalkozások támogatása ezért kulcsfontosságú mind az Európai Unió 

gazdasága, mind pedig a helyi vállalkozások gazdasági teljesítményének növelése 

érdekében. Az egyik kulcsfontosságú továbbfejlesztési terület, az áruk és 

szolgáltatások exportja, amely a vállalatok részére számos előnyt és hasznot hozhat. 

 

A cégek külföldre történő expanziójának célországa lehet Szlovákia, amely nem 

csupán a közös országhatár miatt előnyös. Szlovákia Közép- és Kelet-Európa egyik 

legstabilabb és kedvező növekedést mutató piacai közé tartozik. Az Európai Unió 

azon országai közé tartozik, amelynek hivatalos pénzneme az euró, így egyszerűbb 

belépést tesz lehetővé az euróövezet országaiba. 1993 óta a régió egyik 

legkeresettebb befektetési célpontja, mely vonzó beruházási lehetőségeket kínál. 

Az EU-28 országaival ellentétben, Szlovákiában több iparágazat: gépjárműgyártás, 

elektronikai és elektromos berendezések, gumi- és műanyag termékek, valamint az 

építőipar is kiemelkedő teljesítménnyel bír. A szlovákiai munkavállalók nagy 

átlagban kiválóan alkalmazkodnak a különböző vállalati kultúrákhoz és vezetési 

típusokhoz. Az olyan nehézségek leküzdésében pedig, mint a gyakran változó 

jogszabályok, a magasabb adóteher, a bonyolult adminisztratív eljárások, a magas 

bírságok veszélye, az állami finanszírozású vállalkozásfejlesztési szervezetek 

nyújtanak segítséget. 
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A CORD projekt partnerszervezeteihez - a HEPA Magyar Exportfejlesztési 

Ügynökséghez, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához, a 

Magyar Női Unió Egyesülethez, a Szlovák Üzleti Ügynökséghez, a Komáromi 

Regionális Tanácsadó és Információs Központhoz és a szlovák Oktatók és 

Karriertanácsadók Szövetségéhez - fordulhatnak a vállalkozások, ha például a 

mikrokölcsönök intézésében, kapcsolatteremtésben, a piacra lépésben, a stratégiai 

lépések, üzleti tervek kidolgozásában, piacfelmérésekben, piackutatásban, általános 

vállalkozási témákban vagy külföldi konferenciákon, kiállításokon való részvételben 

igényelnek eligazítást. 

 

További információk a projekt honlapján (www.facebook.com/cordproject) és a 

hamarosan megjelenő szlovákiai üzleti lehetőségekről szóló tájékoztató 

kiadványban található. A beharangozó kisfilm a 

https://www.youtube.com/watch?v=8yOyoSgsXLc& linken érhető el. 

 

 

Média kontakt: 

Mészáros Mónika Alíz, projektmenedzser, Magyar Női Unió Egyesület 

telefon: 06-30-454-3050 

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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