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Internationaal ondernemen

Grijp uw kans in Hongarije
Medio mei gaf Genium Group een seminarie over subsidies in Hongarije. Dat
gebeurde tijdens een groepszakenreis, georganiseerd door Flanders Investment
Trade (FIT).
Doel van de reis? De samenwerking tussen Hongaarse en
Vlaamse ondernemingen bevorderen. Aan Vlaamse kant namen
een tiental kmo's deel. Stuk voor stuk met een goedgevulde
afsprakenagenda. Het lijkt vandaag, door de politiekeconomische situatie, niet vanzelfsprekend om zaken te doen in
Hongarije.
En toch zijn er voldoende impulsen om samenwerkingen op te zetten. Ook voor uw
onderneming. Ontdek wat Hongarije aan internationale projecten te bieden heeft. En grijp
uw kans!
Hongaarse subsidies voor uw onderneming
Ondernemers uit Vlaanderen en Hongarije kunnen wel degelijk de handen in elkaar slaan.
Vervoert u bijvoorbeeld goederen naar en uit Hongarije? Met de trein of per binnenschip?
Als transporteur hebt u recht op een subsidie tot 35 procent.
De Hongaarse overheid trekt ook een bedrag uit voor Onderzoek en Ontwikkeling.
Complexe technologische vernieuwingen maken kans op een steun van maximaal 45
procent. Wil u een dossier indienen? De deadline is 31 december 2013.
En ook op HR-vlak beweegt er wat. De steun voor opleidingen van het Europees Sociaal
Fonds (ESF) bedraagt zelfs 100%. Dien uw aanvraag in augustus of november 2013 in.
Uw ecoproduct op de Hongaarse markt
Hebt u een nieuwe groene oplossing of een ecologisch product dat u in Hongarije wilt
vermarkten? Maar staat u voor een aantal structurele hindernissen? Weet dan dat er een
subsidie tot 50% op u staat te wachten. Uw subsidieaanvraag moet u indienen voor 5
september 2013.
Genium Group helpt u bij uw partnerkeuze
Uw concrete mogelijkheden? Genium Group brengt ze graag samen met u in kaart. Neem
dus snel contact op met ons. En zet de eerste stap naar een Hongaars succes.
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