2018. évi Szakmai terv és KöItségvetés
Tisztelt Közgyűlés!

Az alábbiakban számolunk be, adunk ájékoztatást Kamarrink 2018, évi szakmai tervéről és a
terv ezett kö ltsé gvetésről.

§zakmai tervek
§za\mai rendezvénvek. eseménvek. amelveket kiemelten szeretnénk kezelni
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Megbeszéléseken, szerbiai cég bemutatkozásokon való részvétela szerb Budapesti
Nagykövetségen
Részvétela Magyar-szerb Gazdasági vegyes Bizottság közös talákozőin
Úiviaeki Nemzetközi vásáron: szakmai nap,kiállíás, info stand létesítése(május)
Éves Besziimoló Közgytílés megtartása (április v. május)
szabadkai Regionális vásaron való részvételfiúnius)
Nagybecskereki Regionális Vásráron való részvétel(augusztus)
Bácska Topolyai Regionális Vásáron való részvétel(szeptember)
Közös * projekt alapú rendezvény - a BKIK-val közösen Budapesten (szervezés alatt)
MkIk ktilgazdasági szakmai rendezvényein, továbbképzésénvaló részvétel
számos egyéb szerbiai ill. magyarországi rendezvény meghívásrának kívánunk eleget
tenni, Ezek segíthetik kamaránk tagjainak informáltságát, kapcsolataik bővitését,piata
jutás segítését,új tagok akvirálását.

Operatív kórdések:

o A
o

hozzin,lk forduló Tagiaink és az érdeklödő kl(v-k minél pontosabb tájékortaúsa,
kerdéseik szakszerű megválaszolása szakétőink közreműködésével

Folyamatos kapcsolattarüís a MNKH szerbiai szervezeteivel, a Szabadkai
Főkonzulátussal, a Yajóaság Kamarai Irodáival, Önkormányzatokkal, gazdasági
kérdésekkel foglalkozó egyesületekkel, civil szervezetekkel, a hazai megyei
Kamanákkal, valamint a Magyar-S zerb Űzleti Tanáccsal

o A

Tagok rendszeres Honlapon és Facebookon keresztiili ájékortrtása aktuális
kérdésekről, felhasmálva a havi GK[ anyagokat, valamint a MKIK EU-s kikiildött havi
ztatő anyagaitis.

Ui feladat:

o A

2017-ben beadott és pozítívanelbírált IPA közös PROSOCENT Pályázatunk *
szerződés kötést követő - elindítása. Partnereink a szegedi székhelyű DARKE és Zenta
Város Inkubátorháza. 18 hónapos végrehajtási idővel számolunk. Témájának rövid

összefoglalója o'Társa§ vállalkozások sikeres elindítása,

o

jó

ryakorlatok

megismertetése".
Ezen belül természetesen magyar és szerb nyelven kérdőívesfelmérések, oktatások,
képzések, szakmai tapasztalatcserék, valamint magyaí, szerb, angol nyelven
elkészítésrekerülő kiadvanyok segítik a megvalósítrást,

2018. éü Költqévetés
Mivel a IPA szerződést-bezímolónk készítésénekidőpontjáig még nem irtuk alá az IPA közös
pályáaara-és ez egy 18 hónapra lebontott EURO alapu 60 millió forint felhasználásaról szóló
részletes költségvetési terv, ezért ezt teljesen ktilün kezeljtik korribbi 2 IPA végrehajás
hagyományának megfelelően. Enől fudni ke1l, hogy 95 %-os tamogatottságot élvez a Projekt,
induláskor !5 o/o előleget biztosit az lrányitő szewezet, egyébként a többi részében utó
finanszirozású a rendeszer, ezértvárhatőanhitelfelvétel mellett tudjuk aá megvalósítani.
Alaptevékenységünk költségvetése :

2018. évben is költséghatékony költségvetést kívrinunk előterjeszteni és végrehajtani az
alaptevékenysé g vontatko zásáb an:.

Bevétel tekintetében alapvetően a tagdíjakra, valamint maximum 1 millió forint kiilső
támogatrással számolhatunt igy összesen ezen a §oron 6.000.000,- Ft összes bevétellel
tervezünk.
Kiadások tekintetében a kialakult gyakorlatnak megfelelően terveztiink összes 5.900.000,- Ft
összes kiadást teveztünk
r anyagi, té,rgyi kiadások tekintetében ktilső szolgáltatók igénybevételéttervezzük éves
szinten 2.300.000.- forint értékben (rendezvények költségei, bérleti díj*., közúzemi,
informatikai költségek, szállásdíjak, könyvelői szolgáltatas, egyéb szolgáltatások stb.)
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személyi jellegu kifizetések tekintetében 3.500.000,- Ft értékkelszámolunk (bérköltség,
bérjárulékok, reprezentáciő, saját gépjármű basználatt költségíérítésstb.)
további költségektekintetében 100.000,. Ft értéketterveziink (értékcsökkenés,
bankköltség, egyéb ráfordíások stb)

Eredmény vonatkozásában 100.000r- Ft eredényt várunko fenntartva atavalyi gyakorlatot.
Tisztelt Közgyűlés!

Kérjük a 2018. évi Szakmai terv és Költségvetési előterjesztésünk
elfogadását.

Szeged, 20l8. március 26.
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