NEMZETI INNOVÁCIÓS
HIVATAL

INNOVATÍV KEZDŐ VÁLLALKOZÁSOK MENTORÁLÁSA
Vállalatvezetési tapasztalataid és tudásod szívesen megosztanád kezdő vállalkozásokkal?
Vagy éppen tapasztalatok hiányában olyan problémákkal találtad magad szemben, melyek megoldásához külső
szakember
tanácsaira volna szükséged?
Ha magadra ismertél valamelyik leírásból, a Mentor Program NEKED szól.
A kezdő vállalkozások gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy hiába van egy zseniális ötletük, hiába rendelkeznek egy vállalkozás elindításához szükséges tőkével, a vállalkozás életpályájának kezdeti szakaszán olyan megválaszolatlan kérdéseik és megvalósítási gondjaik akadnak,
melyek megoldása egy tapasztalt tanácsadó nélkül szinte lehetetlennek tűnik. Másrészt a felgyülemlett problémák sokasága meghátrálásra késztetheti a tapasztalatlan kezdő vállalkozókat, ezért szükség van valakire, aki komoly szakértelemmel átsegíti ezen a szakaszon a vállalkozást és elindítja a
sikeres vállalkozóvá válás és fejlődés útján.
A Nemzeti Innovációs Hivatal „Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása” elnevezésű programja a fenti problémára megoldást találva, segíti az
innovatív kezdő vállalkozók és a tapasztalt szakemberek egymásra találását, ezáltal az innovációs tartalommal rendelkező vállalkozási ötletek, elképzelések megvalósítását.
A program keretében a mentorok önkéntes alapon vesznek részt és vállalják, hogy minimum egy éven keresztül tartják a kapcsolatot a mentorált
vállalkozóval. A mentori rendszerben való részvétel anyagi támogatással nem jár, kizárólag szakmai támogatást nyújt a program.
A mentorálási programba kerülés esetén a mentorált mentorált:
részt vehet a program keretében szervezett rendezvényeken, ezáltal növelheti kapcsolati tőkéjét, üzleti lehetőségekre tehet szert;
bővítheti eddigi ismereteit és tapasztalatait a vállalatvezetés, vállalatfejlesztés területén;
a mentorált vállalkozó egy mentor szakmai segítségével könnyebben eljuthat az ötlettől a piaci sikerig;
a közösen létrehozott eredmények számos sikerélményt nyújtanak, és a mentor számára társadalmi megbecsülést eredményeznek.
Milyen mentori útmutatást kaphat a mentorált vállalkozó?
A mentor segít az ötletek megvalósításában, fejlesztések piacra jutásában, hasznosításában;
modern vezetési, üzletviteli, innováció menedzsment ismereteket ad át;
segít a megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti terv készítésében, üzleti stratégia fejlesztésében;
szabadalmi oltalommal, iparjogvédelemmel kapcsolatos útmutatást ad;
megosztja a finanszírozással, pályázással kapcsolatos tapasztalatait, ismereteit;
segít a marketingstratégia kidolgozásában és piackutatásban;
figyelemmel kíséri a mentorált vállalkozást, segít a lehetséges fejlesztési irányok kijelölésében, bevonja kapcsolati hálóját;
ösztönzi a sikerhez vezető út eléréséhez szükséges gondolkodásmód kialakítását.
A mentorálási programra a folyamatosan várjuk mentorok és mentoráltak jelentkezését. A Mentor Klub sikerét mutatja, hogy az indulás óta eltelt egy
év alatt közel 100 mentor és mentorált csatlakozott a programhoz, közöttük Vinnai Balázs, 2013 év üzletembere, valamint együttműködési megállapodás keretében a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói design-mentorálással segítik a mentoráltakat.
Te is lehetsz Mentorált!
Legyél Te is Mentor!
Jelentkezz!
Mentoráltak:
http://kaleidoszkop.nih.gov.hu:8080/limesurvey/index.php?sid=25412&lang=hu
Mentor:
http://kaleidoszkop.nih.gov.hu:8080/limesurvey/index.php?sid=63676&lang=hu
A programmal kapcsolatos további információk elérhetők az alábbi linken:
http://www.nih.gov.hu/innovacios/go-nno/go-nno-portal
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