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HÍRLEVÉL
Tisztelt Partnerünk!
A BloChamps Pénzügyi Tanácsadó Kft. nevében ezúton kívánunk Partnereinknek
eredményekben gazdag, sikeres 2004-es esztendőt, s reméljük, hogy naprakész pénzügyi
információinkkal, szakértelmünkkel, befektetési és üzletviteli tanácsainkkal az idén is Ügyfeleink
rendelkezésére állhatunk.
Hírlevelünkben szeretnénk felhívni a figyelmét a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági
Versenyképesség Operatív Programja keretében meghirdetett pályázható források jelentőségére
illetve a pályázatokhoz köthető lehetőségekre. Az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén
létfontosságú, hogy a kis- és középvállalkozó szektor megerősödjön, így a gazdasági tárca egyik
legfőbb törekvése lendületet adni a beruházásoknak különböző pályázatok útján. Ezen támogatások
célja a kis-és középvállalkozások hatékonyságának növelése, vissza nem térítendő, végleges juttatás
keretében.
Engedje meg, hogy kiemeljünk három, a BloChamps Kft. által a kis- és középvállalkozások
számára kifejezetten előnyösnek és felhasználásra érdemesnek tartott pályázatot az alábbiakban:
− Vissza nem térítendő állami támogatás kis- és középvállalkozások emeltszintű
szolgáltatásokat nyújtó internetes oldalainak kialakítására, továbbá versenyképesség-növelő,
hatékonyság-fokozó, üzleti, tudományos tartalomszolgáltatások kialakítására. (Üzleti
tartalomfejlesztés támogatása kis- és középvállalkozások számára GVOP-2004-4.2.1
számú pályázat)
− Vissza nem térítendő állami támogatás a továbblépéshez szükséges szakmaspecifikus
ismeretek vállalkozások közötti elterjedéséhez. (Emeltszintű, szakmaspecifikus
tanácsadás nyújtása kis- és középvállalkozások számára GVOP-2004-2.2.2 számú
pályázat)
− Vissza nem térítendő állami támogatás a közcélú adatok újrafelhasználásának és
kereskedelmének fellendítéséhez, hogy minél több tudományos és kulturális tartalom váljék
elérhetővé. (Tartalomipari és közcélú tartalomszolgáltatás fejlesztése GVOP-2004-4.2.2
számú pályázat)
Társaságunk természetesen felajánlja segítségét a pályázat útjának menedzselését illetően, a
kiírásban szereplő kritériumok szerinti szűréstől ( tehát a legoptimálisabb, partnereink
tevékenységébe leginkább beilleszthető pályázat kiválasztásától ) a pályázati anyag elkészítésén és
beadásán keresztül az elbírálásig. A felsorolt pályázati kiírásokon kívül szívesen állunk ügyfeleink
rendelkezésére a Gazdasági Minisztérium más pályázati lehetőségeivel kapcsolatban is.
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Amennyiben a pályázati kiírásokban vállalkozása számára kihasználható fejlesztési vagy
beruházási támogatás kiaknázására lehetőséget lát, várjuk megkeresését egyeztetés, illetve
személyes konzultáció céljából.
Egyúttal engedje meg, hogy mint Partnerünknek, szíves figyelmébe ajánljuk a Haszon
Magazin 2004. februári számában megjelent „A dollár-forint hullámvasút, Az árfolyam ára” című
cikket, melynek a devizahitel források kockázataival és a hitelfelvételi lehetőségek előnyeivel
foglalkozó része Karagich Istvánnal, a BloChamps Pénzügyi Tanácsadó Kft. pénzügyi igazgatójával
készített interjún alapszik.
Budapest, 2004. február 02.
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