A PROINCOR HÁLÓZAT
A PROINCOR hét ország tíz szervezetének (üzleti
inkubátorok, technológiai ügynökségek, gazdaságfejlesztő szervezetek) hálózata, amelyek tagjai
egyesített erővel támogatják a kis- és középvállalkozásokat az innovatívabb jövő felé vezető úton.
Vezető partner
Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
Preuschwitzer Str. 20
02625 Bautzen
Németország
Prof. Dr. Jürgen Besold
Tel: +49 3591 3802020
E-mail: info@tgz-bautzen.de

PROJEKT PARTNEREK

▪ BIC Frankfurt (Oder)

Kapcsolattartó: Dennis Gensing
E-mail: dgensing@bic-ffo.de

▪ Adam Mickiewicz University Foundation,
Poznan Science and Technology Park
Kapcsolattartó: Martyna Konieczna
E-mail: martyna.konieczna@ppnt.poznan.pl

▪ Regional Development Agency – ARLEG S.A.
Kapcsolattartó: Monika Florek
E-mail: monika.ﬂorek@arleg.eu

▪ BIC innovation, legal corporation pool
Kapcsolattartó: Klára Šíblová
E-mail: bicbrno@bicbrno.cz

▪ Styrian Business Promotion Agency SFG
Kapcsolattartó: Susanne Urschler
E-mail: Susanne.Urschler@sfg.at

▪ Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kapcsolattartó: Iván Gábor
E-mail: ivan.gabor@hbkik.hu

▪

Technology Park Ljubljana Ltd.
Kapcsolattartó: Kristina Ober
E-mail: Kristina.ober@tp-lj.si

▪ BIC Incubatori FVG SPA

Kapcsolattartó: Roberto Bernardis
E-mail: Roberto.bernardis@incubatori.fvg.it

▪ Agency of Regional Development
Kapcsolattartó: Vladimira Zdarska
E-mail: zdarska@regioinfo.cz

ÚT AZ
ÁCIÓ
INNOV
FELÉ

MI A PROINCOR?

ÚT AZ INNOVÁCIÓHOZ

A PROINCOR egy európai projekt, amelynek célja
az innováció elősegítése Közép-Európában, annak terjesztéséhez és alkalmazásához szükséges
adottságok megteremtése révén.

Van egy jó ötlete az íróasztala ﬁókjában, de nincs
megfelelő partnere a megvalósításhoz?

A PROINCOR partneri körét hét Közép-Európai
tagállam tíz szervezete alkotja.

Tudja, hogy cége fejlesztési tevékenységének
fellendítésére lenne szükség, de nincs ideje foglalkozni vele?

A PROINCOR a Közép-Európa Operatív Program
keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) társﬁnanszírozásával valósul meg.

Olyan támogatási programot keres, amely megfelel
az Ön igényeinek?

A PROINCOR segít Önnek:
• az innovációs teljesítmény javításában, az ötletei
megvalósításában, a támogatáshoz jutásban és a
partnerkeresésben,
• a szervezet innovációs tanácsadójával együttműködve cégének helyszíni felülvizsgálatában,

Vezérelvünk:

Az innováció a megvalósuló ötlet.
(Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger)

SZEMLÉLETMÓDUNK
• Célunk a kis- és középvállalkozások innovációs
erejének fejlesztése.
• E célt a regionális és nemzeti innovációs és technológiai központokkal, egyetemekkel, kutatóintézetekkel és gazdaságfejlesztő szervezettekkel való
együttműködésekkel kívánjuk elérni.
• Hosszú távú elképzeléseink között szerepel, az
egykori vasfüggöny keleti és nyugati oldalán fekvő
régiók gazdasága közötti különbségek csökkentése, valamint egy olyan fejlesztési folyosó alapjainak
megteremtése, amelyet az innováció jellemez.

LEGKÖZELEBBI PARTNER

• a megfelelő intézkedések meghozatalában. Személyes innovációs tanácsadója pedig közreműködik a
fejlesztések végrehajtásában is.
Ha meg akar alapozni egy fenntartható innovációs fejlődési folyamatot, ha partnereket keres
ötletei megvalósításához, ha európai szinten akar
együttműködést kialakítani, vagy ha képezni akarja alkalmazottjait, hogy megbirkózzanak a technológiai fejlődés kihívásaival, akkor
a PROINCOR segít Önnek a megfelelő szakemberek
megtalálásában.
Szolgáltatásunk díjmentes!

MIT KÍNÁLUNK?
• Felmérjük cége innovációs teljesítményét
• Értékeljük cégét nemzeti és európai viszonylatban is
• Bővítjük cége lehetőségeit és új célokat határozunk
meg innovációs projektjei megvalósítása révén

A kamara a megye üzleti közösségének gazdasági önkormányzata, képviselője helyi és országos
szinten. Tevékenységével és szolgáltatásaival
hozzájárul tagjainak, a vállalkozói közösségnek,
valamint a megye gazdaságának sikeréhez.
Iván Gábor
Debrecen
Petőﬁ tér 10.
4025
Tel: 52/500-722
E-mail: ivan.gabor@hbkik.hu
Internet: www.hbkik.hu

