
MI IS AZ A MAG ZRT.?

A  MAG -  Magyar  Gazdaságfejlesztési  Központ  (MAG  Zrt.)  az  Új
Magyarország  Fejlesztési  Terv  keretében  a  vállalkozói  szféra  és  a
vállalkozói  környezet  erősítését  célzó  Gazdaságfejlesztési  Operatív
Program (GOP) közreműködő szervezete. A 2006-ban több közreműködő
szervezet összevonásával életre hívott MAG létrehozásának alapvető célja
az volt, hogy a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban a korábbinál
áttekinthetőbb  és  hatékonyabb,  integrált  közreműködői
intézményrendszer szolgálja a gazdaságfejlesztési támogatásokra pályázó
magyar mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A MAG - MAGYAR GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KÖZPONT ZRT.
LEGFRISEBB HÍREI

Ösztönzés  az  Európai  Unió  7.  Kutatási-,  technológiafejlesztési  és
demonstrációs  keretprogramjában  (FP7)  és  egyéb  közös  EU-s
kezdeményezésekben  való  magyar  részvétel  támogatására  felhívás
felfüggesztése
2013. október 15., kedd

Az  Új  Széchenyi  Terv  keretében  megjelent,  Kutatási  és  Innovációs
Technológiai  Alapból  finanszírozott  ?Ösztönzés  az  Európai  Unió  7.
Kutatási-,  technológiafejlesztési  és  demonstrációs  keretprogramjában
(FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel
támogatására, EU_KP_12? című pályázati felhívást - a rendelkezésre álló
forrás  és  az  eddig  beérkezett  pályázatok  támogatási  igényére  való
tekintettel  -  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  2013.  október  14.-i
hatállyal felfüggeszti.

Az  ÁROP,  EKOP  projektek  pénzügyi  lebonyolításának  rendjéről  szóló
dokumentum technikai módosítása
2013. október 15., kedd

Technikai  módosítás  miatt  lecseréltük  a  honlapon  ?Az  Államreform
Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
pénzügyi  lebonyolításáról  az Új Széchenyi  Terv és  az Új Magyarország
Fejlesztési  Terv  keretében  megvalósuló  projektekhez?  című
dokumentumot. A melléklet tartalma nem változott.

Módosítás  az  elektronikus  hulladékgazdálkodási  rendszer

megvalósítását támogató felhívásban

2013. október 14., hétfő

NFÜ KÖZLEMÉNYEK

A környezet és energia program

keretében a Természeti értékeink jó

kezelése című prioritás pályázati

kiírásainak lezárása
2013. október 17., csütörtök

Közlemény a kötelező fenntartási

időszak hosszáról mikro-, kis- és

középvállalkozások esetében
2013. október 17., csütörtök

Közlemény a kötelező fenntartási

időszak hosszáról mikro-, kis- és

középvállalkozások esetében
2013. október 17., csütörtök

Kiemelt program a pszichiátriai és

addiktológiai egészségügyi

szolgáltatások fejlesztése érdekében

Közép-Magyarországon
2013. október 16., szerda

Megjelent a központi elektronikus

fizetési és elszámolási rendszerhez

való kapcsolódást támogató felhívás
2013. október 15., kedd

Módosítás a Közép-magyarországi

fenntartható városfejlesztési

programok előkészítését támogató

felhívásban
2013. október 15., kedd

Módosult a kis- és mikrotérségi

oktatási hálózatok és központjaik

fejlesztése érdekében kiírt kiemelt

projekt felhívás beadási határideje
2013. október 15., kedd
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Hulladékgazdálkodási  rendszer?  című,  EKOP-1.2.4
kódszámú kiemelt projekt megvalósulásának legkésőbbi
időpontja 2014. február 15.

Második helyezést ért el a MAG Zrt. a ?Legjobb Női Munkahely 2012?

pályázat keretében

2013. október 11., péntek

A  Magyar  Női
Karrierfejlesztési  Szövetség
2013.  október  10-én  a
Personal  Hungary
Szakkiállításon tartotta meg
a "Legjobb Női Munkahely ?
2012"  pályázat  ünnepélyes
díjátadóját.  A  MAG  Zrt.  a
?Legjobb  Női  Munkahely
2012? pályázat keretében a
250  főnél  több
munkavállalót  foglalkoztató
vállalatok kategóriájában az

előkelő  második  helyezést  érte  el.  A  díjat  a  MAG Zrt.
részéről  Biró  Eszter  erőforrás  gazdálkodási  és
kommunikációs igazgató vette át.

Újabb  140  milliárd  forintot  utalt  át  az  Európai  Bizottság

Magyarországnak

2013. október 10., csütörtök

Megérkezett Brüsszelből a 350 milliárd után újabb 140
milliárd  forint,  amelynek  felszabadításáról  szeptember
9-én egyezett  meg Lázár  János,  a  Miniszterelnökséget
vezető államtitkár Johannes Hahn uniós biztossal.

Forrás: http://magzrt.hu/index.php?format=feed&

type=rss&option=com_content&Itemid=101
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