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TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK! 
 
Mi, a HURO/1001/222/ 2.1.2. számú projekt partnerei ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a ”Határmenti 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése és összehangolása a Szatmár régióban” című projektünk 
keretében üzletember találkozót szervezünk és tanulmányt készítünk a térség vállalkozásaival, vállalkozóival 
együttműködve. 
 
Célunk, hogy az országaink közös határa mentén lökést adjunk a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatoknak 
akciónkkal. 
 
Ennek érdekében üzletember találkozókat szervezünk az év folyamán és megkeressük az érdeklődő gazdasági 
szereplőket, hogy véleményeiket, meglátásaikat is megjelenítsük tanulmányunkban. 
 
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy szeretne velünk együttműköni célunk érdekében, úgy kérem látogassa meg 
találkozóinkat, illetve vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal. 
 
A tervezett üzletember találkozók pontos helyszínéről és időpontjáról, programjainkról honlapjainkon, illetve a 
VÁTI Nonprofit Kft. Magyar-Román Közös Technikai Titkárság honlapján (www.huro-cbc.eu) és érdeklődhet 
az alábbi címeken. 
 
Az Önök tervei és elképzeléseik nagyon fontosak számunkra! 

 
Ahhoz hogy minél hatékonyabban érvényesítsék elképzeléseiket, arra bátorítjuk az érdeklődőket, hogy 
készítsenek rövid bemutatást  vállalkozásukról, annak szolgáltatásairól, elérhetőségeikről. 
 
További információt a következő elérhetőségeken tud kérni: 
 

Negresti Oas 
Marita Hedvig 

projektmenedzser 

Szatmár Vidék Fejlesztési 
Nonprofit Kft 

Apáti György projektmenedzser 

Csengersima Község Önkormányzat 
Homokiné Kósa Katalin 

projektmenedzser 
+40/261/854845 
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+40/755/100852

Tel/Fax: 

 

Tel/Fax:  

+36/70/4534037 

E-mail:primarie@negresti-oas.ro E-mail:apatigyorgy@t-online.hu E-mail: 
onkormanyzat@csengersima.hu 
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Tisztelettel üdvözlik Önt,  
 
A PROJEKTBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK KÉPVISELŐI: 
 

Bura Nicolae  Apáti György  Költő Zoltán 
Avasfelsőfalu 
Önkormányzat 
polgármestere 

 Szatmár Vidék Fejlesztési 
Nonprofit Kft 

elnöke 

 Csengersima Község Önkormányzat 
polgármestere 
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STIMAŢI INTERESAŢI! 
 
Noi, partenerii proiectului HURO/1001/222/ 2.1.2. dorim să vă anunţăm, că în cadrul proiectului intitulat 
„Întărirea şi armonizarea cooperării economice şi comerciale transfrontaliere din regiunea Satu Mare” 
organizăm o întâlnire de afecere şi vom elabora un studiu împreună cu firmele şi întreprinzătorii din regiune. 
 
Scopul nostru este, ca prin această acţiune să impulsionăm relaţiile economice şi sociale din zona de frontieră a 
ţărilor noastre.  
 
Pentru acest scop vom organiza întâlniri de afaceri în decursul acestui an şi vom căuta actorii economici 
interesaţi, pentru ca şi opiniile, observaţiile lor să fie publicate în studiul nostru.  
 
În cazul în care doriţi să lucraţi cu noi pentru acest scop comun, vă rugăm să participaţi la întâlnirile noastre sau 
să luaţi legătura cu colegii noştri. 
 
Locaţiile, data şi programa întâlnirilor planificate vor putea fi consultate pe paginile web ale noastre, precum şi 
pe pagina web al Secretariatului tehnic comun maghiar-român al VÁTI Nonprofit Kft. (www.huro-cbc.eu) sau la 
adresele de mai jos. 
 
Planurile şi ideile Dumneavoastră sunt foarte importante pentru noi! 

 
Pentru ca Dvs să vă validaţi ideile cât mai eficient, cei interesaţi sunt rugaţi să facă o scurtă prezentare 
despre firmele lor, despre serviciile oferite, date de contact. 
 
Mai multe informaţii puteţi găsi la adresele: 
 

Negresti Oas 
manager de proiect Marita 

Hedvig 
projektmenedzser 

Szatmár Vidék Fejlesztési 
Nonprofit Kft 

manager de proiect Apáti 
György projektmenedzser 

Csengersima Község Önkormányzat 
Homokiné Kósa Katalin 

manager de proiect 

+40/261/854845 

 

 

+36/30/588-23-18 +36/44/520112 Tel/Fax: 

+40/755/100852

Tel/Fax: 

 

Tel/Fax:  

+36/70/4534037 

E-mail:primarie@negresti-oas.ro E-mail:apatigyorgy@t-online.hu E-mail: 
onkormanyzat@csengersima.hu 
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Cu respect,   
 
REPREZENTANŢII PARTENERILOR IMPLICAŢI ÎN PROIECT: 
 

Bura Nicolae  Apáti György  Költő Zoltán 
Primar Negrești-Oaș  

 
 Preşedinte Szatmár Vidék 

Fejlesztési Nonprofit Kft 
 

 Primar Csengersima  
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