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A túligénylés miatt a kormány 3 milliárd forinttal megemelte a mikro-, kis- és középvállalkozások
beruházásának támogatására az év elején 13 milliárd forinttal indított program forrását. A
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból származó többletforrásból a tartaléklistán szereplő
vállalkozások közül további 371 pályázó kapott támogatást, így 1.600 új munkahely jöhet létre,
döntően a hátrányos helyzetű régiókban.

A 13 milliárdos keretre 28 milliárd forint támogatási igény érkezett. A 13 milliárdból 1.200
vállalkozás részesült, amely révén 6 ezer új munkahely jön létre november 30-áig.

A második körös miniszteri döntés értelmében Heves megyébe valamivel több mint 161 millió
jutott a három milliárdos országos keretből. A pénzen 16 cég osztozik, zömében kereskedelmi,
vendéglátó és szolgáltató egységek. A legnagyobb összeget két agrárkutatásokkal foglalkozó
vállalkozás kapta, az 50 milliót elnyerő Innofarmer Kft., és a 40 millióhoz jutó Biokékes Kutató
Nonprofit Kft. is a demjéni Korona-csoporthoz köthető.

Tizennégy millió forintot nyert a besenyőtelki Alba Vidékfejlesztési Kft., közel tízmilliót a Qnszt
Informatikai Tanácsadó Kft., nyolcat a Geodeger Mérnöki Kft. A többi cég másfél-négymillió
közötti összeget nyert munkahelyteremtő beruházásokra. A támogatás segítségével a
vállalkozások 90 új állást teremtenek és 110 munkahelyet őriznek meg.

A HKIK tagvállalkozásai közül a következők nyertek támogatást:

- Bakos Erzsébet egyéni vállalkozó: 6.262.900 Ft;

- Top Star Kft. (Hotel Korona****/*** Eger): 3.201.269 Ft (képünkön Bányainé Micski Marianna,
a szálloda vezetője veszi át a „Korrekt Partner”, tisztességes szolgáltatói elismerő védjegyet
Kósa Lászlótól, a HKIK általános alelnökétől a kamara 2013. évi gazdasági évnyitóján).
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Emellett 2.771.137 Ft támogatást nyert a HKIK tulajdonában lévő INNTEK Nonprofit Kft. által
menedzselt Geotermikus Klaszter egyik tagvállalkozása, a miskolci székhelyű Klimasol Kft.

A munkahelyteremtő beruházások támogatását segítő program keretében a megyei
vállalkozások két körben összesen egymilliárd forintot nyertek. A vállalkozások 494 új
munkahely kialakításához, és ezeken a munkahelyeken 428 álláskereső foglalkoztatásához
részesültek vissza nem térítendő támogatásban. A támogatás 1.272 munkahely megőrzését is
segíti.
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Forrás: www.hkik.hu
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