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1.

Budapest, mint vállalkozói infrastruktúra





2.

városi ingatlanok és közterületek
logisztika és közlekedés,
városmarketing

Fővárosi és kerületi önkormányzatok szabályozási
keretlehetőségei




3.

vállalkozóbarát önkormányzatok,
egyszerű és gyors vállalkozói ügyintézés,
vállalkozói képzés és önképzés támogatása

A Fővárosi Önkormányzat, mint megbízó




közvetlen városi megbízások és abban rejlő lehetőségek,
közvetített szolgáltatások, beszállítói programokban rejlő lehetőségek,
nemzetközi kapcsolatok és rendezvények,
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Budapest,
mint vállalkozói infrastruktúra
Városi ingatlanok és közterületek




bérbe adható üzletek, www.rogtonjovok.hu
vállalkozások indítását segítő támogatások, pályázatok www.bvk.hu
közterület-használat www.budapest.hu

Logisztika és közlekedés (BKK Zrt.) www.bkk.hu




szállítási útvonalak, intervallumok szerevezése és rendszere,
városi közlekedés vállalkozói oldali szervezése,
parkolási rendszer, kereskedelmi és idegenforgalmi zónák

Városmarketing (BFTK nKft.) www.budapestinfo.hu




információs központok,
Idegenforgalmi tájékoztatók
nemzetközi kapcsolatrendszer
2014.12.03.

Fővárosi és kerületi önkormányzatok
szabályozási keretlehetőségei
Vállalkozóbarát önkormányzatok: Egyszerű és gyors ügyintézés




ügyfélkapu kiterjesztése minden lehetséges területre, (Jelenleg IPA)
KKV ügyintézés segítése és az elektronikus szolgáltatások bővítése,
partnerek egyszerűsített ügyintézése (Ügyfélkapu)

Vállalkozói képzés és önképzés támogatása






vállalkozói képzések minősített vállalkozók bevonásával
(Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány),
minősített vállalkozói hálózatok információs támogatása,
tanácsadás
marketing és PR a minősített vállalkozások részére a
főváros és a kerületek segítségével (Budapest Márka)
2014.12.03.

A Fővárosi Önkormányzat,
mint közvetlen és közvetett megbízó
Közvetlen Fővárosi megbízások (lehetőségek)
 minősített vállalkozások a beszerzéseknél,
 Fővárosi beszállítói rendszer kialakítása,
 Fővárosi intézményrendszer megbízásai
Közvetett szolgáltatások (lehetőségek)
 Fővárosi beszállítói programok, rendezvények,
 Fővárosi beszállítói lehetőségek minősített partnerek esetében,
 kerületi intézményrendszer megbízásai Fővárosi ajánlással
Nemzetközi kapcsolatok és rendezvények
 testvérvárosi programok,
 Kiemelt Fővárosi rendezvények,
 A Főváros nemzetközi megjelenéséhez kapcsolódó programok és rendezvények
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FŐVÁROS és a BGE/BKIK
együttműködési lehetőségei
Vállalkozáspolitika a BKIK és a BGE szakmai támogatásával





közösen kiépített vállalkozói képzés és kkv marketing stratégia (BVK),
Bevásárló Utcák Management (BUM) támogatása,
minősített fővárosi vállalkozások bemutatása és támogatása (Budapest Márka)
Fővárosi vállalkozói övezetek kialakítása, minősítése és elfogadása

Nemzetközi kapcsolatok összehangolása






bilaterális és multilaterális kapcsolatok gazdasági programjának közös építése,
hazai és nemzetközi rendezvények összehangolása,
városi és gazdasági érdekképviseleti hálózatok közös elemeinek együttes
alkalmazása,
városmarketing, hazai és nemzetközi gazdaságélénkítő programok,

2014.12.03.

Köszönöm a figyelmet!
Kérdések? Megjegyzések? További ötletek?
szaboar@budapest.hu
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