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A BVK egyik legfontosabb feladata, hogy 
Budapest városdiplomáciai kapcsolatrend-
szerére, valamint a magyar külképviseleti 
hálózatra alapozva támogassa az innovatív 
gazdasági szereplők működését, segítse 
nemzetközi piacra lépésüket. Ennek kereté-
ben az évente két alkalommal, eddig össze-
sen kilencszer megrendezett Be Smart star-
tupversenyek nyertesei megjelenhettek 
többek között a tel-avivi Digital Life Design 

fesztiválon, a dublini Futurescope-on, a 
barcelonai 4YFN kiállításon, valamint a lisz-
szaboni Web Summiton is. Kiemelt szerepe 
van továbbá a Budapest és Düsseldorf 
között két és fél éve létrejött digitális part-
nerségnek, melynek keretében a magyar 
fővárosban már második alkalommal ren-
dezhettük meg a legnagyobb német star-

tup-verseny, a Rheinland Pitch elődöntőjét, 
melynek győztesei – egyedüli külföldiként 
– megmérethették magukat a düsseldorfi 
döntőn is. A versenyek nyertes startupjai a 
külföldi megjelenés, bemutatkozás, illetve 
a helyi diplomáciai szervek támogatásá-
val létrejött üzleti találkozók során számos 
potenciális ügyfelet, partnert és befektetőt 
szereztek, üzleteket kötöttek, megbízásokat 
szereztek. 2015 ősze óta 38 delegációt szer-

veztünk, amelyben 168 startup mutatkoz-
hatott be, az eddigi 9 versenyen több, mint 
300 csapat mérte már össze a tudását.

A BVK nagy figyelmet fordít 
a határon túli magyarlakta 
területekre, valamint a viseg-
rádi országokra is. 2017-ben 
az Interreg Emerging Young 
EntrepreneurS (EYES) projekt 
keretében a közalapítvány 
szervezte meg a legelső V4-es 
startup-versenyt, amelynek 
nyertesei tanulmányi kör-
úton vehettek részt a négy 
országban. A magyar győz-
tes, a Rendi takarításközve-

títő azóta már Varsóban is irodát tudott 
nyitni. Az EYES program második lépcsőjé-
ben szlovákiai és magyarországi startupok 
számára szerveztünk közös versenyt, mely-
nek legjobbjai bemutatkozhattak a Startup 
Budapest Fórumon, a think. BDPST kísérő-
rendezvényén. A felvidéki nyertesek közül 
a vendéglátóipart megreformálni szándé-
kozó Cantwaiter egyik alapítója bekerült 
a szlovák Forbes „30 tehetséges fiatal 30 
alatt” összeállításába. A szlovák-magyar 
közös projekt – melynek workshopok és 
konferenciák is részét képezték - európai 
viszonylatban is elismert példája a határon 
átnyúló startup-fejlesztési együttműkö-
déseknek, melyhez hasonló jó gyakorlatot 
csak Németország és Hollandia viszonyla-
tában lehet találni.

Nem csak Pozsonnyal és Kassával, de erdé-
lyi városokkal is együttműködik a BVK: 
2018-ban első ízben került megrendezésre 
a Be Smart Székelyföld verseny, melynek 
legjobbja novemberben, a nagyszabású 
Startupok Éjszakája rendezvényen mutat-
kozhatott be Budapesten.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, 
kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre még 1993-ban. Tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfej-
lesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemély-
ben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgálta-
tásokat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Kiemelt célcsoportjai a női és a fiatal vállalkozók.

BVK a határon túl
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Kövessék Facebook-oldalainkat, ha nem szeretnének lemaradni programjainkról, versenyeinkről!

Magyarország és Budapest fejlődése már nem 
csupán a gazdasági mutatókban mérhető le, 
hanem a nemzetközi rangsorok és díjak is vissza-
igazolják.

 2016-ban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapít-
vány Be Smart programja, 2018-ban pedig a Startup 
Budapest Program lett a Díj az Európai Vállalkozások 
Ösztönzéséért (EEPA) nemzeti fordulójának nyertese.

 Tavaly – jelentős részben a BVK munkájának elismeré-
seképpen – Budapest nyert az Európai Bizottság által 
támogatott Startup Europe Díj A startupokat támo-
gató legjobb közigazgatás kategóriájában.

 Idén a Startup.co.uk brit think tank – számos ténye-
zőt megvizsgálva – 80 európai város közül Budapestet 
találta legjobbnak Európában a Brexit után új uniós 
székhelyet kereső vállalkozások számára.

 A Cities Today 2019-ben a magyar fővárost beválasz-
totta a világ száz leginnovatívabb városa közé. Az 
európai és közel-keleti térségből összesen 36 város, a 
szűkebb régióból Bécs, Prága, Brno, Varsó és Krakkó 
szerepel még a listán.

Budapest 
az élvonalban

A „puha” gazdasági mutatók is alátámaszt-
ják, hogy Budapest nem csak múltja alap-
ján nevezhető az innováció otthonának, 
hanem a jelent és a jövőt tekintve is.

 Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat 
2018-as adatai alapján az európai régiók közül 
Oxford után Budapesten a második legmaga-
sabb, 10% feletti a csúcstechnológiai iparban és 
a tudásintenzív szolgáltatások területén dolgo-
zók aránya az összes foglalkoztatott között.

 Az alacsonyabb létszámú korosztályok belépé-
sével folyamatosan csökken a felsőoktatási hall-
gatók létszáma, az informatikai és természettu-
dományos karokon viszont ennek ellenére is 
egyre többen tanulnak.

 A magyar vállalkozások 27 százaléka alkalmaz 
IT-szakembert, amely kimagasló aránynak szá-
mít az Unióban és a világon is. 


