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9 ezer cégtörlés 2017 harmadik
negyedévében
Csupán 9409 cég
szűnt meg 2017 harmadik
negyedévében, 2013 óta nem
volt ilyen alacsonyan
a számláló. Az 530
ezer céget számláló
hazai
cégbázishoz
viszonyítva mindig
nagyon magas a negyedéves cégtörlési
volumen, ugyanakkor az elmúlt évek
adataihoz képest egészen elfogadható számokat hozott 2017.
harmadik negyedéve.
Az alacsony számok
jelentőségét
talán

még jobban kiemeli,
hogy a megszűnéshez vezető eljárások
között kétszeresére
emelkedett a kényszertörlési eljárások
aránya. Azaz többnyire az alvó, inaktív
cégek megszűntetése
dominál. Az induló
felszámolási eljárások
növekedőben
vannak. 2017 harmadik
negyedévében 1779
felszámolási eljárás
indult, ami 7 százalékos növekedés az
előző negyedévhez
képest. Az Opten –
Cégfluktuációs Index

(az adott időszak
alatt törölt és alapított cégek számát
viszonyítja az időszak elején rendben
működőkéhez) harmadik
negyedévre
vonatkozó
értéke
átlagosan 10-11 százalék körül mozgott.
Megyei szinten nézve
a vizsgált időszak
alatt Somogy megyében 89 alapítással
szemben 153 megszűnés látható, melyből 23 felszámolás.
Cégfluktuációs indexünk tehát 10,22 amivel a középmezőny-

„Somogy megye, szeretlek!”
Idén ősszel a Magyarország, szeretlek!
című műveltségi vetélkedőben megyéink mérik öszsze tudásukat és
jókedvüket! Három játékos, egy
tapasztalt csapatkapitány és egy

sereg szurkoló játszik
Somogy megye színeiben, mutatja meg

vállalkozó kedvét és
tudását, ügyességét
és
találékonyságát.
Október 22-én kerül
adásba a Dunán a
népszerű vetélkedő,
melynek felvételén a
megyei önkormányzatot Tardi Tamás
alelnök képviselte.
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Területi közigazgatási ösztöndíj
Pályázati felhívás a 2018.
évi Területi Közigazgatási Ösztöndíjra
A Területi Közigazgatási
Ösztöndíj a Kormány
által alapított ösztöndíj,
amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati
tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett
szakember-utánpótlás
biztosítása. A Területi
Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: TKÖ Program)
keretében felvételt nyert
ösztöndíjasok 12 hónapos, heti 40 órás munkarendű szakmai gyakorlaton vesznek részt egy
fővárosi vagy megyei
kormányhivatalnál,
amelynek során szakmai

fejlődésüket mentorok
segítik. A TKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjasoknak lehetőségük
nyílik az állami tisztviselői karrier megkezdésére. A TKÖ Program
várható
időtartama:
2018. február 1. – 2019.
január 31. A pályázat
benyújtásának határideje: 2017. október 31.
24:00 óra. A pályázat
elbírálásának
végső
határideje: 2018. január
25. Pályázni elektroni-

kus formában,a wwww
w
w
m.kormany.hu oldalon
meghatározott
módon lehet. A részletes pályázati felhívás
a Hivatalos Értesítő
2017. évi 48. számában, az alábbi linken
hozzáférhető: www.kozlonyok.hu/
k o z l o n y o k /
Kozlonyok/12/
PDF/2017/48.pdf

Ülésezett a megyei paktum Irányító
Csoportja
Október 4-én immár
harmadszor ülésezett
a „Somogy Megyei
Foglalkoztatási Paktum” című projekt
Irányító Csoportja. Az
ülés során tájékoztatást kaphattunk a projekt aktuális helyzetéről és a helyi paktumokról egyaránt. Kaposvár Megyei Jogú
Város, Barcs járás,

Csurgó járás, Nagybajom járás, Marcali járás, Zselic térség és
Siófok mikor térség
települései
egyaránt
képviseltették magu-

kat a rendezvényen.
Ezen felül szó esett a
munkaerő-piaci kereslet kínálat összehangolásáról és a Somogy
Megyei Kormányhivatalnál párhuzamosan futó bér–
és képzéstámogatásokról, melyek
hatással
lehetnek a paktum projektre.
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Csurgó Város Önkormányzata
8840 Csurgó,
Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 06 82/201-100
E-mail: csurgo.paktum@gmail.com

www.csurgo.hu
Hatalmas pályázati támogatásért szállhatnak
versenybe a hazai „gazella” vállalkozások
017. október 19-ig adhatnak
be első körben pályázatot a
Gyors növekedésű (gazella)
vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című pályázatra a hazai cégek. A tét nem kicsi. 33,57
milliárd forint vissza nem
térítendő támogatás kerül
kiosztásra a nyertesek között. Az OPTEN céginformációs szolgáltató megvizsgálta mekkora az a cég populáció, amelynek egyáltalán esélye van a támogatás
megszerzésére.
A támogatás elnyerésével a
vállalkozások lehetőséget
kapnak eszközbeszerzésre,
megújuló energiaforrást
hasznosító technológiák bevezetésére, infrastrukturális
és ingatlan beruházás megvalósítására, információtechnológiai fejlesztésre, gyártási
licenc, gyártási know-how
beszerzésére és minőség-,
környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek, szabványok bevezetésére. A megítélt támogatás minimum 25 millió,

maximum 500 millió forint
lehet. A támogatás intenzitása a megvalósítási helyszín függvényében 35 % és
50 % között mozog.
A GINOP 1.2.7-17 kódszámú pályázati felhívás alapján azok a mikro-, kis- és
középvállalkozások számítanak „gazella” vállalkozásoknak, melyek rendelkeznek minimum 2 teljes lezárt
üzleti évvel, dolgozói létszámuk legalább 1 fő, az
utolsó két üzleti év tekintetében nettó árbevételük legalább 5 %-kal növekedett és
nettó árbevételük 2016-ban
meghaladta az 500 millió
forintot. Ezen kívül projektjüket kizárólag Budapesten
és Pest megyén kívüli székhelyükön és/vagy telephelyükön valósíthatják
meg. Természetesen semmilyen végelszámolási, felszámolási, illetve végrehajtási eljárás alatt nem állhatnak. Tevékenységüket tekintve pedig kizárólag a
feldolgozóipar azon területein működhetnek, amelyet

a pályázati felhívás 1. melléklete tartalmaz. A felsorolt 85 darab TEAOR szám
a gyártási tevékenységek
majdnem teljes palettáját
felöleli a húsfeldolgozástól
az orvosi eszközgyártásig
bezárólag.
Jelenleg 458 olyan vállalkozás működik Magyarországon, mely teljes mértékben
megfelel a fenti kritériumoknak. Főtevékenység
tekintetében a potenciális
pályázók között a fémmegmunkálással foglakozó vállalkozásokból van a legtöbb, 77 darab. Második
helyen a húsfeldolgozók (35
darab), míg harmadik helyen az autóalkatrész gyártók és a speciális gép gyártók állnak holtversenyben
(17-17 darab).
A pályázat kezelője, a Nemzetgazdasági Minisztérium
70-85 darab sikeres pályázatra számít.

