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INNODESK - Egy munkahelyes mikro inkubátor szolgáltatás induló
vállalkozásoknak

INNODESK - Egy munkahelyes mikro-inkubátor szolgáltatás induló vállalkozásoknak. Megvalósult: Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal támogatásával és a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználásával. Projekt kód:
ND_INRG_05 Projekt költségvetés: &euro; 70 000

A projekt célja

Innovatív induló (start up) vállalkozások pályára állítása a következõ szempontokkal:

Négy innovatív egyszemélyes induló vállalkozás számára inkubátor szolgáltatás feltételeinek megteremtése, a
szolgáltatás ingyenes mûködtetése egy éven keresztül, a szolgáltatás fenntarthatóságának megteremtése.

Az egyszemélyes induló vállalkozások rezsiköltségének és minden további rendszeres mûködési kiadásának
minimalizálása. Olyan osztott kiszolgáló infrastruktúra biztosításával, mely az egyszemélyes irodák teljes körû
kiszolgálására hivatott, ezáltal jellegébõl adódóan több szolgáltatást téve elérhetõvé kedvezõ költségvonzattal, mint
amely háttér kiépítésére az induló vállalkozás önállóan képes lenne.

A vállalkozások életének kezdeti szakaszában több teret engedni az eredeti innovatív kulcsötlet kibontakoztatásának,
csökkentve az ötletgazda operatív döntéshozatali és ügyvitel-szervezési terheit, a vállalkozás mûködéséhez szükségszerû
szolgáltatások modul rendszerû, személyre szabott csomagban történõ rendelkezésre bocsátásával.

A megvalósításhoz szükséges módszertan létrehozása szakértõi egyeztetések és vállalkozási igények alapján, a
módszertan és a projekttapasztalatok adaptálható formában való közzétételével. Az INNODESK projekt során a Baross
Gábor Program

A projekt eredményei

- 4 db egyszemélyes vállalkozás mûködtetésére alkalmas &bdquo;vállalkozói asztal&rdquo; létrehozása, a környezõ
teljes irodai infrastruktúrával

- 4 db innováció alapú potenciálisan önfenntartó munkahely megteremtése és 4 db innovatív termék/szolgáltatás
bevezetése a piacra a pilot idõszakban az inkubátorba betelepülõk körében.

- 2 éves ciklusonként 4-4 újabb vállalkozói munkahely megteremtése és innovatív termék/szolgáltatás bevezetése.

A projekt indokoltsága

Az egy íróasztal egy vállalkozás formában történõ inkubáció olyan új &ndash; a megvalósító INNONET Innovációs és
Technológiai Központ Kht. (INNONET) és a régió kínálatából egyaránt hiányzó - szolgáltatás, mely a lehetõ legkisebb
költségek mellett biztosítja a vállalkozások kezdeti fejlõdését. A kedvezményezett egyszemélyes innovatív induló
vállalkozás számára az inkubátor nem csupán egy íróasztalt, de teljes irodai infrastruktúrát, titkárságot,
informatikai és egyéb szolgáltatásokat is biztosít, melyeket hasonló vállalkozásokkal megosztva vehet igénybe.

A projekt elõnyei

Az INNODESK inkubátor szolgáltatás széleskörû szakmai összefogás eredményeképpen valósul meg. Az inkubáció
http://www.innonet.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 20 February, 2018, 10:36

-=[INNONET]=-

folyamatába a kidolgozandó szolgáltatáscsomagon keresztül az elsõ pillanattól bekapcsolódnak az üzleti alapon mûködõ
szolgáltatók, így a kedvezményezett vállalkozások fejlõdésük elõrehaladásával gördülékenyen függetlenedhetnek az
inkubátor szolgáltatástól. Az eredmények közreadása révén a környezõ régióban további helyszíneken is meghonosítható
hasonló, egy íróasztal egy vállalkozás szolgáltatás. Ezáltal nemcsak a helyi munkaerõpiac egy kritikus problémájára
(magas képzettségû, szaktudású munkanélküliek) kínál a projekt modellértékû alternatívát, de a térség gazdasági
növekedéséhez is közvetlenül hozzájárul eddig rejtve maradó innovatív ötletek kiaknázásával.

Hosszú távon az INNODESK infrastruktúrájában közvetlenül teremtett és megerõsített vállalkozások/munkahelyek
kiegészülhetnek a szolgáltatáshoz kapcsolódó távmunka alapú inkubációval, ennek a kapcsolódási pontjai már a
jelenlegi projektben kiépítésre kerülnek.
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