Mi is az a vállalkozói inkubátor?

A kezdő vállalkozóknak ebben az erős versenypiaci környezetben egyáltalán
nem könnyű a dolguk. A nagy „cápákkal” ellentétben, kik külföldi részvétel-,
szilárd üzleti háttér-, nagy hagyományokkal és tökéletesen kifejlesztett knowhow-al rendelkeznek, a „kezdők” nagyon kevés tapasztalattal és készséggel
rendelkeznek a menedzsment, marketing és a tervezés terén. Alacsony tőke,
elavult technológia, rossz marketing, az üzleti téren nem megfelelő ismeret –
jellemzőek rájuk, ezért nagyon sebezhetők.
És pont az ilyen tapasztalatlan, kezdő vállalkozók megsegítésére jött létre az
inkubátorház – mely hatékony gazdasági fejlődést biztosít az induló
vállalkozásoknak. Itt egy fedél alatt megtalálják a széles körű
szolgáltatásokat és tanácsadást. Ezek a tevékenységek ösztönzően hatnak a
kezdő vállalkozások sikerére, felgyorsítják a növekedésüket, segítik őket a
túlélésben.

Mi is az a vállalkozói inkubátor?
Az Inkubátorház, mint intézmény, piacszervező, forrásközvetítő, ötlet-gondozó
és innovációt ösztönző funkciókat lát el, olyan szolgáltatásokkal segíti a
vállalkozókat, melyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletvitelnek.
Az Inkubátorház megkönnyíti a vállalkozások létrehozását és fejlődését,
miután védett környezetet biztosít a mikro-, kis- és középvállalkozások
számára, segíti beilleszkedésüket a helyi- és regionális gazdaságba, valamint
technikai és szakmai hátteret biztosít számukra, és mindezzel javítja, illetve
fokozza a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatási kapacitását.
Szlovákiában a vállalkozói inkubátor viszonylag új típusú eszköze a gazdasági
fejlődésnek. A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az
inkubátor egy hatékony eszköz lehet a munkahelyteremtésben és a helyi
gazdaságok fejlődésében.

Vállalkozói inkubátorok típusai
Technológiai inkubátor - magas technológiai színvonalon lévő vállalkozási
projektekre összpontosít
Klasszikus inkubátor célja, hogy irodai és termelési helyet és kapacitást,
műszaki infrastruktúra, valamint kiválasztott szolgáltatásokat biztosítson
kisvállalkozások számára

Vállalkozói inkubátorok Szlovákiában
Szlovákiában 2002 - től működnek (Malacky, Košice, Martin, Spišská Nová
Ves, Prešov, Rožňava, Prievidza, Banská Bystrica, Bratislava,
Žilina, Sládkovičovo, Moldava nad Bodvou, Gelnica, Handlová, Rimavská
Sobota, Veľký Meder, Dunajská Streda)

Vállalkozói inkubátorházak a világban
Az „inkubáció“ első tevékenységei:
 USA-ban és nyugat Európában (Batavia Industrial Center (BIC): az első
vállalkozói inkubátor, 1959 –ben alapították New York államban
 Az Európai úttörők: Heriot-Watt University, Edinburgh (1969) +
Cambridge University
 Ezeket követték: Ausztrália (1972), Ázsia (1974), Skandinávia (1982),
Németország (1983), Latin Amerika (1986), kelet és közép Európa (1990)
azonos időben mint Afrikában
Jelen:
3300 inkubátor és 550 tudományos és technológiai park, Európában közel 900
(ma már valamennyi Szlovákia és Magyarország területén is).

Vállalkozói inkubátorházak Európában
Európában az első vállalkozói inkubátorházak a 60-as évek végén kezdtek
megjelenni, elsősorban tudományos – műszaki parkok formájában és fő
küldetésük a műszaki irányultságú kezdő vállalkozások támogatása volt,
ilyenek voltak pl. az Edinburgh-i Heriot-Watt Egyetem (1969) vagy a
Cambridge Egyetem.
Közép és Kelet Európában a három visegrádi ország Csehország,
Lengyelország és Magyarország járnak az élen az inkubátorházak
alapításában.

Inkubátorházak legfőbb célja segíteni a kezdő vállalkozások
működését:






teret és szolgáltatásokat nyújt növekedésükhöz
minimalizálja az új üzleti vállalkozások körüli kezdeti akadályokat
segíti a gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb bekapcsolódásukat
előmozdíthatja a vállalkozások közötti együttműködés kialakulását is
s megalapozhatja a már működő vállalkozások továbbfejlődésének
lehetőségeit, irányait

Az inkubátorházak hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, erősítik a helyi és
az ország gazdaságát

A vállalkozói inkubátorok által nyújtott szolgáltatások:
 Irodák, konferenciaterem bérlése
 Irodatechnikai szolgáltatások (fénymásolás, faxolás, nyomtatás)
 Teljes körű marketing szolgáltatás, PR
 Adó- és pénzügyi tanácsadás
 Teljes körű könyvelési szolgáltatás
 Vállalkozásfejlesztési tanácsadás
 Jogi tanácsadás, ügyintézés, cégalapítás, cégjogi tanácsadás
 Logisztika
 Külkereskedelem bonyolítása
A műszaki irányultságú inkubátor a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül
szükséges fizikai infrastruktúra (energia, víz, telefon, szennyvíztisztító stb.)
igénybevételét teszi lehetővé a felsoroltak mellet.

A Csallóközcsütörtöki inkubátorház
A „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013” keretében megvalósuló EcoRáció című projekt legfontosabb elemeként
a partnerek saját településükön 1-1 inkubátorház kialakítását vállalták.
Cél: a kistérségi sikeres kis- és középvállalkozások számának növelése,
munkahelyteremtés elősegítése és a munkanélküliség csökkentése, a határon
túli üzleti jellegű együttműködések fejlődése, társadalmi kapcsolatok
élénkítése.

Csallóközcsütörtöki inkubátorház

Csallóközcsütörtökben az úgynevezett
öregiskola épülete lett a projekt
megvalósításának helyszíne.
Az épület felújításával és átépítésével,
egy 443 m2 összterületű kétszintes
teljesen akadálymentesített irodaház
valósult meg, 300 m2-es parkolóval.
4 irodahelység, kis konyha és tárgyaló az
emeleten, földszinten pedig 1 iroda,
konferencia terem, fénymásoló terem,
recepció és szerver helység áll
rendelkezésre.

Csallóközcsütörtöki
funkciói:

inkubátorház

fő

Információ szolgáltatás
Tanácsadás - speciális és általános kérdésekben
Dologi szolgáltatások - telefax,
számítógép, másoló - berendezés stb.

telefon,

Igénybe vehető szolgáltatások
Modern, berendezett irodahelységek, konferenciaterem, tárgyaló
Irodatechnikai szolgáltatások (fénymásolás, faxolás, nyomtatás)
Teljes körű marketing szolgáltatás, PR
Adó- és pénzügyi tanácsadás, teljes körű könyvelési szolgáltatás
Vállalkozásfejlesztési tanácsadás
Jogi tanácsadás, ügyintézés, cégalapítás, cégjogi tanácsadás

Gyömrői inkubátorház bemutatása
 A helyi közlekedési adottságok és a kertvárosi jelleg megőrzése érdekében
Gyömrő város vezetése kiemelt figyelmet szentel a kis- és
középvállalkozások megsegítésére. A városban bejegyzett kisvállalkozások
megmaradását, növekedését megfelelő infrastrukturális feltételek
megteremtése nagyban segíti.
 Az inkubátorház bútorokkal berendezett irodáit és szolgáltatásait (bérleti díj
alóli mentesség, kiépített szerverszolgáltatás, projekt időtartama alatt jogi,
energetikai tanácsadás) 15 hónapos időtartamra vehetik igénybe kezdő
Gyömrő, illetve Gyömrő környéki induló kis- és középvállalkozások.
 Az új építésű, parkolókkal ellátott, 400 m²-es inkubátorház földszintjén
három (30, 31, és 57 m²), az emeleten kettő (70, 85 m²) vizesblokkos,
teakonyhás iroda található.

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
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