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A-csomag
1. Városi információs
s csomag rende
elkezésre
csátása
boc
2. Ügyvédek és közje
egyzők ajánlása
a
3. Elé
érhető telephely
yek bemutatása
4. Tellekhez kapcsoló
ódó közműtérké
épbe
bettekintés biztosíttása
5. Terrvező irodák ajá
ánlása
6. Kiv
vitelezők ajánlás
sa
7. Terrmeléstámogató
ó szolgáltatók ajánlása
a
8. Helyi szolgáltatók ajánlása
9. Érd
dekvédelmi szerrvezetek ajánlása
10. Mu
unkaerő-közvetíítők ajánlása
11. Fuv
varozók ajánlás
sa
12. Pállyázatíró cégek ajánlása
13. Kereskedelmi bankok ajánlása
14. Forrdítóirodák és to
olmácsok ajánlá
ása

A jelen körbe tartozó szolgálta
atásokat a Misko
olcon már
működő, telep
phelyét bővíteni szándékozó, illettve itt új
kívánó
jogosult
egységet
létrehozni
ó
vállalkozás
igényelni.

Igényb
be vevők kö
öre

B-csomag
g
15. Telekár-kedv
vezmény, III. kattegória
16. Telekhez kapcsolódó közműtérkép rendelkezé
ésre
bocsátása
17. Felsőoktatás
si kapcsolatok kié
építése
18. Szakoktatás
si intézményekben
n megszervezett
egyedi képzések
k támogatása
19. Egészségügy
yi ellátás megsze
ervezése
20. Hatósági tájékoztató fórum szervezése
s
21. Pályázatfigyelés

Valam
mennyi alapszolgá
áltatás igénybevé
ételére jogosult
azon vállalkozás, me
ely vállalja, hogy legalább 25
fővel növeli a léte
esítményben fo
oglalkoztatottak
számát és legalább 100 M Ft össze
egű beruházást
valósít meg, vagy 10
00 M Ft feletti ne
ettó árbevételnövek
kedést ér el.

EMELT SZ
ZOLGÁLTAT
TÁSOK
1. „Egyablakos rendszerű tám
mogatás”
(hivatali ügyinttézés aktív segíítése)
ategória
2. Telekár-kedvezmény, II. ka
dahelyiség biz
ztosítása
2. Átmeneti irod
ás rendezése
3. Városi fogadá
(„Welcome to o
our City”)
4. Ingatlanjogi ttanácsadás
5. Termelésbeálllítók elhelyez
zésének
megszervezése
atokra való rák
kapcsolódás
6. Városi hálóza
megszervezése
7. Célzott dolgozói képzések szervezése
9. Tömegközlek
kedés menetre
endjének
felülvizsgálatta
10..Kulturális, sp
port- és egyéb városi
kedvezménye
ek nyújtása
11..Beszállítói fórrum szervezés
se
12..Magyarnyelv--kurzus megsz
zervezése a
dolgozók rész
zére
13. Pályázat elők
készítésének tá
ámogatása
(tanácsadás)

KIEMEL
LT SZOLGÁ
ÁLTATÁSOK

Szolgáltatások

1. Telekár-kedvezmény,, I. kategória
eti irodai támo
ogatások:
2. Átmene
(„Busines
ss Center”)
3. Egy álla
andó ember („host”)
alkalma
azásának támo
ogatása
4. Cégalap
pítási költség átvállalása
á
5. Lakásho
oz jutás segíté
ése (bérlakás
biztosítása))
6. Külföldii családtagok anyanyelvi
oktatás
sának megszervezése
7. Magyarr nyelvoktatás megszervezé
ése a
dolgozó
ók családtagja
ai részére
8. Pályáza
at elkészítésén
nek támogatás
sa

A
Az alap-, illetve az
z emelt szolgáltattások igénybevéttelére
jo
ogosult azon válllalkozás, mely vállalja, hogy lega
alább
100 fővel növeli a létesítményb
ben foglalkoztattottak
sz
zámát, és legallább 500 M Ft összegű beruházást
valósít meg, vagy 500 M Ft felletti nettó árbev
vételnövekedést ér el.

Valamenn
nyi szolgáltatás igénybevételére
e jogosult
azon válllalkozás, mely vállalja,
v
hogy leg
galább 250
fővel nö
öveli a létesítm
ményben foglalk
koztatottak
számát és 1 Mrd Ft össze
egű beruházást va
alósít meg,
vagy 1 M
Mrd Ft feletti nettó árbevétel-növ
vekedést ér
el.

Igénybe vevők köre

Misko
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Miskolc Meggyei Jogú Város Önnkormányzata
H-3530 Miskolc,
M
Városhá
áz tér 8.
Tel:+36-4
46/348-879
Fax: +36-46/348-801
olgarmester@miiskolcph.hu
E-mail:po
Web: http
p://www.miskol c.hu

Gazdaságfejlesztési csoport
H-3530 Miskolc, Hunyadi út 5.
Tel: +36-4
46/516-478
Fax: +36-4
46/516-471
E-mail: inv
vest@miskolcho ding.hu
Web: http://w
www.investinmis
skolc.com/befek
ktetes-osztonze s

