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Miért érdemes ﬁgyelni az őszi Európai Uniós pályázatokat?
Nőni fog az egy főre jutó uniós támogatások összege
Forrás:
Napi Gazdaság Online

Á l l a m p o l gá ro n ként hetvenezer forinttal több
fejlesztési pénz juthat Magyarországra 2014 és
2020 között, mint 2007 és 2013 között.
Az új uniós fejlesztéspolitika egyik győztese lehet
Magyarország 2014-2020 között, az egy állampolgárra jutó támogatás összege 720 ezer forint
lesz, hetvenezer forinttal több, mint az előző
hétéves időszakban - mondta Csepreghy Nándor, a
Miniszterelnökség
fejlesztéspolitikai
kommunikációért felelős helyettes államtitkára Gyulán.
Az államtitkár hozzátette, hogy a 28 tagállam körében az egy lakosra jutó nettó támogatás összegét
tekintve Magyarország a második helyen áll.
Magyarország tíz ágazati operatív program keretében valósítja meg fejlesztési terveit 2014-2020
között, ezek közül Brüsszel már nyolcat véglegesített, és minden esély megvan arra, hogy 2014.
október 24-én a pályáztatási időszak elinduljon - közölte.
Emlékeztetett, hogy az EU a hétéves időszakban 11 célterület fejlesztéséről döntött, ezek között
kiemelt helyen szerepel az energiafüggetlenség növelése, a megújuló energiák nagyobb arányú
felhasználása. Magyarország vállalta, hogy 2020-ig a jelenlegi hét százalékról 20 százalékra
növeli a megújuló energiák felhasználási arányát a fosszilis energiák rovására. Magyarország fő
célja hogy a következő hét évben meghatározott fejlesztési területeken a beruházások energiatakarékos, környezetbarát energiarendszerek alkalmazása mellett valósuljanak meg - mondta
Csepreghy Nándor.
Amennyiben az Ön rendelkezésére áll a pályázathoz szükséges önerő, és gondolkodik -családi háza
építésénél, felújításánál, vállalkozása beruházásánál- szolár rendszerek bevezetéséről, kérje Önre
szabott, komplex program kidolgozását Misinkó Sándor megújuló energia üzletágvezetőtől.

Tel: 52/582-826 e-mail cím: misinko.sandor@hajduzrt.hu
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Oktatás és vizsgáztatás
korszerű minőségtechnikákból a HAJDU Zrt-nél
A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt-nél meglévő, illetve a GOP pályázat révén korszerűsített szabad
gyártókapacitások, színvonalas berendezések hasznosítása, a foglalkoztatottság növelése
érdekében bővíteni és emelni kell az ezeken dolgozó munkatársak képzettségét, lépést tartva a
gépipar, autóipar és egyéb szakmai területek fejlődésével.
A társaság tanúsított irányítási rendszereiben megkerülhetetlen feladat a teljes személyzet
évenkénti rendszeres oktatása, tájékoztatása a legújabb minőségügyi ismeretekről és a helyi
gyakorlati problémákról is.
A társaságunkat, mint potenciális beszállítót felkereső újabb vevők zömében autóipari üzletágban
járatos követelményeket támasztanak felénk, ezért kötelezettség is ezek mind alaposabb
megismerése (a vezetők, kiszolgáló folyamatok munkatársai részéről) és gyakorlati készséggé
fejlesztése.
2014-ben a társaságnál a korszerű minőségtechnikák oktatását tűztük ki a szervezett képzések
témáinál. A képzés megtartására a kitűnő szakmai, képzési referenciákkal rendelkező
Pannon-Quality Menedzsment Tanácsadó Kft-t kértük fel Budapestről.
A május 15-én megtartott egész napos képzésen délelőtt előbb a menedzsment, a középvezetők és
a szellemi állomány kb. 2x35 fős csoportja kapott átfogó képet az autóipari beszállítóktól elvárt
minimális követelményekről, minőségügyi módszerekről, majd délután ezek részletesebb
megtárgyalására és a gyakorlati alkalmazás elsajátítására került sor a kiválasztott 12 fős szűkebb,
speciális gyakorlati szakember csoportnak.
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„Betyáros” vevőtalálkozó Inárcson
Május végén, a festői Bodrogi Kúrián tartott éves vevőtalálkozót a HAJDU Zrt.
Az összejövetelen, a kölcsönös tájékoztatás – tájékozódáson kívül fontos szerepet kapott a
„betyáros” csapatépítés. A hagyományoknak megfelelően átadásra kerültek az alábbi díjak, melyek
azért is különlegesek, mert a HAJDU Zrt. dolgozói készítettek partnereiknek.
2013-as évben a HAJDU Zrt:
legnagyobb forgalmú partnere a SZATMÁRI Kft.
legnagyobb megújulós terméket forgalmazó partnere az: INNOMAX Kft.
legdinamikusabban fejlődő partnere az: ÉU ÉPÜLETGÉPÉSZ UNIÓ Kft.
leghűségesebb partnere: a LAUF-B Kft.
A kitűnő hangulatról az esti tábortűz, az ízletes és választékos vacsora, a kötetlen beszélgetés és a
vendéglátók sokszínű programja gondoskodott. Íme néhány pillanatkép az eseményről.

Sikeres fociliga kihíváson a HAJDU válogatott
Budapesten, a Hosszúrét Sportközpontban
Május 31-én, immár 2.alkalommal, a Dynamc Team által, 27 vállalat
részvételével szervezett országos céges fociligán vett részt a HAJDU
Cégcsoport csapata. Olyan méltó, nagyvállalati ellenfelekkel
mérettette meg magát, mint a Magyar Posta, vagy a Fundamenta
együttese. A kispályás műfüves üzleti ligán a csoportmérkőzésekből
veretlenül jutott tovább a válogatott. Az igazi csapatépítő program
összekovácsolta a részt vevő és szurkolói gárdát.
A megfáradt izmokat a wellness részlegben tett látogatás és lazítás tette frissítővé.
A HAJDU Zrt. facebook oldalán feltettünk egy kérdést, mely így szólt: tippeld meg, meddig jutott el a
csapatunk? A nyolcad döntőig. Élményben és sportolói kihívásban gazdag órák tették felejthetetlenné a
jelenlévők számára ezt a napot.
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