StartUp Now!

Vállalkozói fejlesztés a Központ régiójában

hop on and enjoy the ride
Az Európai Szociális Alap által társﬁnanszírozott projekt a 2014-2020-as Human Capital Operatív Program keretében

Partnerek

Kovászna Megye Tanácsa,
megyei önkormányzatként a megyei érdekeltségű
közszolgáltatások, valamint a községi és városi tanácsok
tevékenységének összehangolásáért felel.
Háromszék társadalmi-gazdasági fejlesztése érdekében
Kovászna Megye Tanácsa az elmúlt években több európai
uniós pályázatot valósított meg, többek között a Kovászna
megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése, a
121-es megyei út korszerűsítése Kézdivásárhely-Kovászna
között, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei
Sürgősségi Kórház modernizálása, a Bodoki- és Baróti hegység,
Csókás-Veczer dombság, Veresvíz tőzegláp, Lassúág-Honcsok
Tőzegláp, Felső Olt, Feketeügy, Csomád-Bálványos és Rétyi Nyír
természetvédelmi területek megfelelő kezelésének terve
uniós forrásokból készült el. Az elkövetkezőkben Erdővidék
úthálózata újul meg és a Székely Nemzeti Múzeum
korszerűsítét kezdjük, európai uniós támogatással.

A Loop Operations
európai uniós támogatások bevonására és menedzsmentjére
szakosodott tanácsadó cég, a bukaresti ﬁatal vállalkozókat és
vállalkozó kedvű személyeket támogató Ingenius Hub
vállalkozói inkubátor ház alapítója. Az Ingenius Hub célja, hogy
közösen növekedjen a projektben résztvevőkkel, úgy a
mentorokkal, mint a támogatókkal és azokkal a ﬁatal
vállalkozókkal, akik a hub szolgáltatásaiban részesülnek. A Hub
különösen odaﬁgyel a bátor és innovatív kezdeményezésekre,
a fenntartható vállalkozások létrehozására és támogatására, a
tagjainak nyújtott szakmai tanácsadásra, főleg pénzügyi
támogatások megszerzésére

Mindent a programról
• Mi a „StartUp Now”?
A Központi régióban a következő módon megvalósuló vállalkozásfejlesztési
program:
1. átfogó vállalkozóképző és mentorprogram 400 induló vállalkozó számára. A
program minden résztvevője automatikusan beszáll az üzleti tervek versenyébe is.
2. a 40 legjobb üzleti tervet bemutató vállalkozó támogatása egyenként 40 000
euróval. A programban résztvevőknek minden esélyük megvan, hogy a legjobb
üzleti tervet bemutatók közé kerüljenek és megnyerjék a 40 000 eurót.
• A részvételhez szükség van-e pénzre?
Nem, a jelentkezés és a teljes programon való részvétel ingyenes.
• Vissza kell-e ﬁzetnem a kapott pénz egy részét?
Nem, 100%-ban vissza nem térítendő támogatásról van szó.
• Szükséges-e, hogy az elején rendelkezzem az összeg egy részével, és azt utólag
elszámoljam? Mikor kapom a pénzt?
Az első részletet a projekt nyerteseinek kiválasztása után rövidesen utaljuk, ez a
teljes támogatás összegének 75%-a.
• Mennyibe kerülne egy vállalkozói tanácsadó, aki megtanítsa, hogyan kell
eljárnom?
Nincs szükség vállalkozói tanácsadóra, mivel a program magába foglal egy
vállalkozói képzést és mentorálást is a 400 kiválasztott résztvevő számára.
• Mivel maradok, ha nem leszek a 40 sikeres kiválasztott vállalkozó egyike?
Egy kész üzleti tervvel, a program nyújtotta vállalkozói képzésen kapott
ismeretekkel, jövőbeni partnerségek kialakítását elősegítő kapcsolathálóval, és
az Ingenius Hub-on keresztül tagja lesz egy 1600 vállalkozót tömörítő
közösségnek.

Beiratkozni akarok
• Én jelentkezhetek-e?
Igen, ha egy újító szellemű, vállalkozó kedvű és vállalkozni akaró személy vagy.
Függetlenül attól, hogy egyetemista, munkanélküli, vagy alkalmazott vagy, de
akár vállalkozásod is lehet, csak ne legyél többségi tulajdonosa az adott cégnek.
A program résztvevőinek segítünk elindítani vállalkozását. Te gyere az ötlettel,
mi jövünk a know-how-val.
• Hogyan jelentkezhetek?
Az alábbi linken kell jelentkezni, az egész csak két kattintás.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchalKKrvHOKm_C8iIPIgYI
Me0su_TOIkYXxZQXPyBqveerqw/viewform
Iépj be az ingenius-hub.eu honlapra és keresd az înscrie-te menüt!

Részt vehetsz a programban, ha:
• Kitöltötted az online platformon elérhető jelentkezési lapot a kért adatokkal
• A Központi régióban van a lakhelyed
• Alap/mesteri képzésben résztvevő egyetemista, alkalmazott vagy vállalkozó (de
nem az adott vállalkozás többségi tulajdonosa) vagy
• Nem tartozol a NEETS (Not in Education, Employment or Training) kategóriába,
vagyis 18-25 év közötti ﬁatalként dolgozol vagy tanulsz
• Van egy vállalkozói ötleted és 12-18 hónapon belül el is szeretnéd indítani a
vállalkozásodat
• Bizonyítod, hogy motivált vagy és hajlandó vagy részt venni a vállalkozói
képzésen és inkubáló programon

Milyen vállalkozások nem válaszhatók

A programba nem lehet mezőgazdasági területen működő és vidéken indított
vállalkozásokkal jelentkezni.

Melyek a kritériumok
A program alapötlete az innováció. Az innováció minden formáját támogatjuk,
lehet ez technológiai innováció, új találmány vagy új vállalkozástípus.
Ez nem jelenti azt, hogy egy szokványos vállalkozás nem megfelelő. A képző- és
mentorprogramon keresztül az üzleti ötletek innovatív fejlesztését támogatjuk,
ami plusz versenyelőnyt és fenntarthatóságot jelenthet a piacon.

Milyen területeket ajánlunk
A romániai gazdaság intelligens szakosodása érdekében elsősorban következő
ágazatokat szorgalmazzuk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turizmus és ökoturizmus
Textil- és bőráru
Fafeldolgozás és bútorgyártás
Kreatív iparágak
Autóipar és tartozékai
Információs és kommunikációs technológiák
Élelmiszer- és italgyártás
Egészségi- és gyógytermékek
Energia és környezetmenedzsment
Biogazdaság, bio-gyógytermékek, biotechnológiák

A program szakaszai
szakasz 1. Elő-inkubálás: 2018. április-július
• 40 óra vállalkozói képzés két hétvége alatt
• az üzleti tervek kidolgozása szakértőink segítségével
A vállalkozói képzés programja a következő:
• A vállalkozás elindítása. Az ötlet érvényesítése. Üzleti modell. Kezdeti döntések.
• Kezdeti ﬁnanszírozás.
• A kisvállalkozások marketingje a digitális korban. Döntések. Módszerek.
Stratégiák és taktikák.
• A vállalkozások stratégiai menedzsmentje.
• Értékesítés a digitális korban és az IT a kisvállalkozások keretében
• Pénzügyi menedzsment. A kezdeti ﬁnanszírozástól a cash ﬂow-ig.
• Humán erőforrás a start-up-ban. Szervezeti kultúra. Trendek.
• Vállalkozói kommunikáció. Motiváció. Tárgyalás. Pitching. Hálózatépítés.
• A technológia szerepe a vállalkozásban. A fő tevékenységtől a mellék
tevékenységekig.

szakasz 2. Jelentkezés az üzleti tervek versenyére (minimum egy hónap
felkészülési idő)
szakasz 3. Az üzleti tervek kiértékelése egy vállalkozókból és szakértőkből álló
szakmai zsűri által.
• A nyertesek gálája

A program szakaszai
szakasz 4. A mentorprogram
• A 40 kiválasztott jövendő vállalkozót ugyanolyan ágazatban tevékenykedő
mentorok segítik, és 40 órát fognak velük együtt dolgozni.
• A többi résztvevő számára hálózatépítő programokat, workshopokat,
bemutatókat stb. szervezünk.
szakasz 5. Inkubálás
• Az üzleti terv ﬁnomítása
• Az első, 30000 eurós részlet utalása
• Egy-egy szakértő kinevezése minden vállalkozásnak
• A vállalkozói karaván folytatása a régió minden megyéjében, melynek keretében
workshopok, bemutatók, hálózatépítő rendezvények lesznek.
szakasz 6. A második részlet: a vállalkozás létrehozása után 12 hónappal utaljuk a
második, 10000 eurós összegű részletet, ha teljesítették a következő két feltételt
• a cég forgalma minimum 10000 euró.
• a cégnek van két alkalmazottja a Központi régióból
szakasz 7. A többi vállalkozónak pitching üléseket tartunk, annak érdekében, hogy
más pénzügyi forrásokhoz jussanak. Ugyanakkor ezek a vállalkozók, mint az
Ingenius Hub tagjai, továbbra is szakmai támogatást kapnak a hub több mint 1600
vállalkozójától és szakértőjétől.
szakasz 8. A projekt zárása. A megvalósítás után még 6 hónapig megﬁgyelés alatt
lesz a támogatásban részesülő 40 vállalkozás.

Az Ingenius Hub tagja leszel
Milyen előnyöket biztosít nekem az Ingenius Hub?
• Az információk hamarabb eljutnak hozzám az Ingenius Hub-on keresztül
• ”Antreprenoriat pe bune” online műsor a BiziLive Tv-n
• az Ingenius Hub Facebook oldalának vállalkozói közössége
• vállalkozói blog
• az ingenius-hub.eu weboldal
• Része leszel egy közösségnek
• előnyös hozzáférés közösségünk mentoraihoz, tanácsadóihoz, szakértőihez
• könnyebben találhatsz megoldásokat, mivel tanácsot kérhetsz a
közösségünkhöz tartozó 1600 vállalkozó bármelyikétől.
• a hub képzői és mentorai tapasztalt vállalkozók, akik készségesen
megosztják tudásukat
• Az első ügyfeleid, partnereid, beszállítóid akár az Ingenius Hub tagjai közül is
lehetnek
•partnerségeket hozhatsz létre a hub más tagjaival
• termékeidet, szolgáltatásaidat a hub-on keresztül is értékesítheted
• Népszerűsítheted magad az Ingenius Hub keretében
• az Ingenius Hub termék- és szolgáltatási katalógusában, valamint a hub által
szervezett gálák és adott díjak által stb.
• Az Ingenius Hub egy vállalkozói inkubátorház, amely különböző ﬁnanszírozási
lehetőségeket nyújthat
• könnyebben juthatsz pénzügyi forrásokhoz, üzleti angyalokon (befektetők),
befektetői alapokon, európai uniós pályázatokon keresztül

Az út kezdetén a források korlátozottak de az
Ingenius Hub előnyei megszámlálhatatlanok

KAPCSOLATOK
e-mail címet: oﬃce@ingenius-hub.eu
Telefon: 0762 248 180
Website: ingenius-hub.eu

Hop On and
Enjoy the
Ride!

Caravana antreprenorilor:
conferințe și întâlniri cu
antrepenori în toate
județele

Program de mentorat
pentru cei 40 de
câștigători: 40 de ore

Bine ai venit în
Clubul
Antreprenorilor
Ingenioşi

Monitorizare post-proiect.
Veriﬁcarea celor 80 de
locuri de muncă nou
create

