INFORMÁCIÓS ÉS
TANÁCSADÓ IRODA

A BKIK Információs és Tanácsadó Irodája alapfokú információnyújtást és tanácsadást végez
hazai és külföldi forrásbevonási lehetőségekre vonatkozóan, különös tekintettel a vissza nem
térítendő támogatásokra, illetve a visszatérítendő, kedvezményes finanszírozási opciókra.
Emellett a BKIK nagy tapasztalattal és szaktudással rendelkező pályázati szakértőket von be a
tanácsadói tevékenységébe annak érdekében, hogy a vállalkozások számára emelt szintű
pályázati tanácsadási szolgáltatás is rendelkezésére álljon. Ennek egy része díjmentesen
vehető igénybe, másik része díjköteles (önkéntes tagsággal rendelkező vállalkozásokra
azonban kedvezményes díjszabás vonatkozik).
A fenti szolgálatatások kiegészítéseképpen minden rendezett kamarai regisztrációval bíró
vállalkozás díjmentesen igénybe veheti az online Kamarai Pályázat- és Rendezvényfigyelő
Rendszert (https://palyazatkereso.mkik.hu). Az online felületen az adott vállalkozás belép a
kamarai regisztráció során megadott kóddal és információ-igényeinek megfelelően beállítja a
pályázatok, rendezvények keresési „szűrőit”, majd ezek alapján heti rendszerességgel
tájékoztatást kap a megadott e-mail címre.
Mi várható a pályázati tanácsadások alkalmával?
A pályázati tanácsadás/konzultáció során a vállalkozások felvilágosítást kapnak arról, hogy
jelen helyzetükben milyen lehetőségeik vannak, az elképzeléseik hogyan valósíthatók meg, és
mi lehet a legoptimálisabb finanszírozási mód.
Tanácsadások kívül
pályázatokról?

van-e

lehetőség

rendezvényeken

keresztül

tájékozódni

a

Általános tapasztalat, hogy a vállalkozások részéről folyamatos igény merül fel
konzultációval egybekötött szakmai rendezvények szervezésére, amely egy-egy témakörben
felvértezi őket alapvető információkkal vagy éppen megerősíti, tökéletesíti addigi
ismereteiket.
Pályázatok, támogatások, finanszírozási források témakörben átlagosan negyedévente 1
(offline) konferencia vagy workshop szervezése történik, igazodva a mindenkori pályázati
aktualitásokhoz. Ezzel kapcsolatos információk a BKIK rendezvénynaptárában és az
Információs és Tanácsadó Irodában érhetők el.
Hogyan lehet a pályázati tanácsadást igénybe venni?
A pályázati tanácsadások több csatornán zajlanak: személyesen, telefonon, emailen keresztül
és online. Amennyiben felkeltette érdeklődését ez a lehetőség, forduljon bizalommal a BKIK
alábbi szervezeti egységéhez:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Információs és Tanácsadó Iroda
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. V. emelet 511.
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Telefon: +36 (1) 488 2070
E-mail: tanacsadas@bkik.hu
Ügyfélfogadás (előzetes időpont-egyeztetés alapján):
hétfő - csütörtök: 9.00 - 15.00
péntek: 9.00 - 13.00

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. | +36 1 488 2040 | sajto@bkik.hu | www.bkik.hu

