Vállalkozásindítás támogatása
és regionális innovációs kapacitás fejlesztése
tréningekkel, mentorálással és
határon átnyúló start-up közösség
létrehozásával
ATHU052 – SMART-UP

SMART-UP hírlevél II.
Zajlik a magyar – osztrák határtérség
legnagyobb start-up projektje, nem
meglepő módon, SMART-UP néven!

Innováció-menedzsment
A kidolgozott felmérési metodika alapján,
mélyinterjúk formájában elkezdődött a
fiatal vállalkozások innováció-kapacitás
felmérése. Előzetesen annyi kitűnik a lezajlott interjúk alapján, hogy a vállalkozásokra
inkább a felhasználó-központú, illetve piacorientált innováció jellemző és a stratégia alapú
innováció, illetve a jövőtervezés még gyerekcipőben jár.
Az eredmények alapján cégre szabott innováció-menedzsment tanácsadásban
részesülhetnek a résztvevő vállalkozások azzal a céllal, hogy innovációs potenciáljuk
hasznosításával megerősödjenek.
A felmérések eredményéből összefoglaló tanulmány is készül a gazdaságfejlesztéssel
foglalkozó szervek, stakeholderek és vállalkozások számára.
Ha szívesen csatlakozna az innováció-menedzsment felméréshez, keresse a projektben
résztvevő szervezeteket és jelezze szándékát!

Call 4 Mentors! Mentorként is csatlakozhat!
SMART UP – Mentors Make the Difference
Innováció-kapacitás erősítése, start-up közösség építése, vállalkozások
létrehozásának támogatása – a projekt jelenlegi szakaszában
mentorokat keresünk!
Miért legyen mentor? Tapasztalt üzletemberként, vállalkozóként a
részvétellel hozzáadott értéket teremthet, kezdeményező, innovatív
emberekkel és ötletekkel találkozhat és bővítheti kapcsolatrendszerét!
A mentorok startup csapatok üzleti ötletük fejlesztését, piaci érettségének elérését segítik.
A csapatok és mentorok az egyedi igények, lehetőségek figyelembevételével kezdik meg
a közös munkát. A mentor saját csapata érdekében…
- szenvedélyesen támogatja az indulás
- rendelkezésre áll általános üzleti kérdésekben (hasznos tanácsok, könyvekben nem
található apró praktikák stb.)
- aktív részvétel a mentorálási fázis ideje alatt ( 2019. április – 2019. december)
A mentori részvétel nem igényel projektmenedzseri ismereteket. Fő célkitűzés az
iránymutatás az induló vállalkozások számára.
Ha érdeklődik a mentorprogramban való részvétel iránt vegye fel a kapcsolatot a
projektben résztvevő bármely szervezettel!
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Vállalkozói ötlet
Az elmúlt időszakban több rendezvény is
lezajlott a projekt keretein belül, amelyek célja
innovatív,
életképes
vállalkozói
ötletek
feltárása, start-up közösség kialakítása,
formálása volt.
E rendezvények közül kiemelkedett a
STARTUP Pannnonia szervezésében november végén Eisenstadtsan megtartott három
napos STARTUP Hétvége Hackathon - Ötletverseny. A versenyre Burgenlandból,
Stájerországból, Bécsből, Győr-MosonSopron Megyébeől és Budapestről is
érkeztek résztvevők!
Hasonló ötletgeneráló, megmérettető,
közösség építő rendezvényeket a jövőben
is szervez a SMARTUP Pannonia
közösség.
Március 22-24. között kerül sor
Győrben a második IDEATHON-ra.
Kövesse Facebook oldalunkat és
csatlakozzon!

STARTUP-PANNONIA
Csatlakozz a magyar-osztrák határtérség
új start-up közösségéhez!
Továbbra is várjuk olyan burgenlandi, stájer
és nyugat-magyarországi startup csapatok
jelentkezését, amelyek tagjai szívesen
csatlakoznának a magyar-osztrák határon
átnyúló ’startup support’ programhoz!
- Ingyenes részvétel egy 8 hónapos programban
- Egyedi coaching
- Csoportos mentorálás
- Networking…
Részletek a Facebookon, illetve ide kattintva érhetőek el!
Kommunikáció, információcsere kiemelt színtere az online közösségi platform
(www.startup-pannonia.eu ) és a közösségi háló (facebook.com./startuppannonia)!

