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NEWSLETTER Issue #2 January 2015 

 

Kezdje el az innovációs 

stratégiáját még ma! – 

látogasson el a www.2inno.eu 

oldalára 
 

 
 

Üdvözöljük a 2. hírlevélben - melyet a 2inno.eu 

Projekt Consortium ír partnernere, Dún Laoghaire-

Rathdown (LEO DLR) Helyi Vállalkozói Irodája készített.   

A 2inno az EU által finanszírozott projekt, amely 

segíti a kisvállalkozások tulajdonosait innovatív 

stratégiát kialakítani és megvalósítani.  

 

Ha Ön mikro-, kis-, vagy középvállalkozást működtett, 

akkor a cége érintett az öt szektorból egyben, vagy 

akár többen is  

 

 

 

–  Információ és Kommunikációs Technológia (IKT), 

Mechatronika, Élettudományok, Megújuló Energia és 

Turizmus. Amennyiben igényli, tanácsot, információt 

kaphat, esetleg közvetlen coach tanácsadást arról, 

hogyan lehet a cégénél leghatékonyabban bevezetni a 

tervezett látásmódot az innovációs gyakorlatban. 

Szeretnénk még hallani a vállalkozásáról! 

 

Ebben a hírlevélben bemutatjuk a 2inno (coach) 

mentor weboldalt, megismertetve Önnel a 2inno 

coach testületét, bemutatva a legjobb innovációs 

híreket és eseményeket. Megtalál minket Twitter-en, 

Facebook-on és LinkedIn-en. 

 

@2innoEU   2innoEU   2inno 
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A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, az abban foglalt információ 

tartalmáért és felhasználásáért a Bizottság nem vállal felelősséget. 

Megnyílt 2inno.eu weboldala a vállalkozások számára– Jöjjön és 

nézzen körül!  

 

Az Innovációs folyamat jellemzői az egyes szakaszokban. A 2inno.eu weboldalát kifejezetten kisvállalati vezetői 

falhasználóknak tervezték az innovációs folyamat különböző fázisaira kialakítva. 

 

 

 

ÖTLET – Az elképzelés fázisa 
 

Ez a szakasz kifejezetten a vállalati vezetők tanácsadására fókuszál 
 

 A problémák feltárása, amelyek az innováció révén 

megoldhatóak  

 Megtanulni ötleteket gyűjteni 

 Meglátni a legjobb utat az ötletek értékelésére, szűrésére 

 Eldönteni, hogy feladja vagy belefog az ötlet megvalósításába 

 

 

 

 

KONCEPCIÓ – A projekt meghatározása 
Amint elhatározta, hogy nekivág az ötlet megvalósításának, 

szüksége lesz arra, hogy:- 

 

 meghatározza a projekt céljait és költségvetését - a csapat 

segítségével 

 kiválassza a projektvezetés módszerét 

 eldöntse, hogy feladja, vagy folytatja a projektet 

 

 

 

 

PIAC - Értékesítse 

termékét/szolgáltatását 
Üzleti szempontból fontos, hogy ebben a szakaszban elkészüljön a 

termék (prototípus) vagy szolgáltatás, és  szükség lesz: 

 

 a piaci ajánlat tesztelésére és jóváhagyására 

 a termék bevezetésére és terjesztésére 

 az üzleti eredmények érvényesítésére. 

 

 

Amikor az egyik 2inno Coach (mentor) cégvezetővel találkozik, hogy segítse őt az adott innovációs folyamat 

fejlesztésében, az a három szakaszból tevődik össze: ÖTLET, KONCEPCIÓ, PIAC  - amit megelőz a 
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A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, az abban foglalt információ 

tartalmáért és felhasználásáért a Bizottság nem vállal felelősséget. 

Vizsgálati- és ami után következik az Ellenőrzés szakasz. A Vizsgálati szakasz egy-két órás előkészítő megbeszéléssel 

indul, amit a 2inno coach értékel az üzleti innováció szempontjából (SWOT) a meglévő erősségek- és gyengeségek 

tükrében. Míg az innováció folyamatosan jelenlevő, ismétlődő folyamat; az Ellenőrzési szakasz feladatai segítenek a 

vállalkozásnak elsajátítani, hogy mi a legjobb út ahhoz,, hoy a következő szakaszok minél hatékonyabbak legyenek.  

Az utolsó 2inno Projekt események Írországban 

 

Tréning Workshopok 2inno Coachoknak – 2015. január 15-28-a között 

 

 

 
Az ír partner Dún Laoghaire-Rathdown (LEO DLR) helyi 
csapata megtartotta első képzési worksopját a 2inno 
trénerrek számára 2015. január 15-én a dublini 
irodában.  

A LEO DLR 3 ír üzleti mentora: Noel McGrath, Lisa 
Cunningham és Oliver O’Reilly (a képen balról jobbra)  
volt az első 2inno coach, akik betársulatak a projektbe. A 
negyedik mentor, Clodagh O’Brien pedig január 28-án 
csatlakozott hozzájuk. 

Mindegyik 2inno coachunk többéves munkatapasztalattal 
rendelkezik felsővezetői szinten és/vagy sikeres vállalatot 
üzemeltet.  

A 2inno tanácsadói testülete elkötelezett abban, hogy 
2015 februárjában kisvállalkozásokat minősítsen. Hívja 
LEO DLR a (01) 494 8400 számon vagy írjon a 
contact@leo.dlrcoco.ie e-mail címre további 
információért azzal kapcsolatban, hogyan kérjen 
tanácsadást a 2inno coachoktól. 

 

3. Projekt Találkozó (Róma, Olaszország– 2015. március 5-6-a között) 

 
A 2inno Projekt harmadik nemzetközi partner 
találkozóját Rómában, Olaszországban rendezzük 2015. 
március 5-6-a között 

A Projekt olasz partnere, Camporlecchio Oktatási Központ 
lez a házigazdája a kétnapos találkozónak, amihez 
partnerként csatlakozik Ausztria (LEO DLR), Magyarország, 
Olaszország, Szlovénia és Spanyolország hogy 
megbeszéljék az előrelépéseket a legutóbbi, 2014 
júniusában tartott utolsó találkozó óta. 

A napirendben felvázoljuk, megbeszéljük hogyan tartjuk a 

vállalati vezetőknek a kísérleti képzési programot – ezzel 

kapcsolatban további új cikkek, események, 

esettanulmányok a 2inno.eu weboldalán lesznek 

elérhetőek.   

 

 

 

mailto:contact@leo.dlrcoco.ie
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A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósul meg. Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, az abban foglalt információ 

tartalmáért és felhasználásáért a Bizottság nem vállal felelősséget. 

 

Innovációs Hírek – Írország 

Az Innovációs Partner Program maximálisan €200,000-t finanszíroz. 
 

Az Innnovációs Partner Program arra ösztönzi az ír-székhelyű vállalatokat, hogy kölcsönösen együttműködjenek az ír 
kutatóintézettel. Szaktudással és forrásokkal együtt a cégek számára elérhetővé válik, hogy új illetve továbbfejlesztett 
termékeket, szolgáltatásokat, tudás alapú ismereteket hozzanak létre. A kutatóintézet részt vesz a tapasztalatok 
összegzésében, a kiadványok és szellemi tulajdon fejlesztésében. A program a kutatási projekt költségeit maximum 80%-
ban támogatja, jellemzően legfeljebb €200,000-ig. Bővebb információért látogasson el a www.enterprise-ireland.com. 
weboldalára. 
 
 

Innovációs Események – 2015 tavasza – Írország és EU 
 

Intelligens Üzlet Bemutató | 2015. április 22-23, RDS Main Arena, Dublin 
 

 

 
 

 

 Az „Intelligens Üzlet” bemutatója révén megismerheti 

Írország innovációban élenjáró vállalkozásait. Fedezze fel 

a vállalkozás számára hatékonyabb utat. A lehetőségek 

között talál a „beszélgető területeket”, digitális 

lehetőségeket, workshopokat, hálózatépítést, tervezési 

ötleteket és exporttal kapcsolatos szakmai tanácsadást. 

 

Helyszín: RDS Main Arena, Dublin 4. 

Időpont: 9 – 18:00.  Ár: €20 Early Bird 
 

 

www.smartbusinessshow.com / @smartbshow 
 

 

„Net Jövő” | 2015. március 25-26, Brüsszel, Belgium 
 

 

 

 
A „NET Jövő” 2015 konferencia arra törekszik, hogy 
maximalizálja az Európai Technológiai szektor 
versenyképességét több mint 700 vállalat, szervezet 
és személy erőfeszítésével a következő területeken: 

 Kutatás és Innováció 

 Piaci érvényesülés és „Living Lab” Kutatás 
Üzleti fejlődés, 

 Vállalkozói és vállalati Stratégia 

 Vállalatpolitika 

 

Helyszín: Brussels, Belgium 

Időpont: 9 – 17:00.  Ár: €150 

 

 

www.netfutures2015.eu /  @netfuturesEU 
 

http://www.enterprise-ireland.com/
http://www.smartbusinessshow.com/
http://www.netfutures2015.eu/
https://twitter.com/netfuturesEU
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tartalmáért és felhasználásáért a Bizottság nem vállal felelősséget. 

 

Projekt alapok 
 

Mozaikszó: 2inno.eu 

Cím: 2INNO.EU – DO INNOVATION NOW 

Időtartam: 2013. október 1 – 2015. szeptember 30. 

Esemény típusa: Transfer of Innovation  

Program: Leonardo da Vinci – LLL Subprogramme 

Résztvevő országok: AT, ES, HU, IE, IT, SI 

Weboldal: www.2inno.eu  

 

Partnerek 

P0 Hafelekar – AT 

P1 IFES – ES 

P2 Prompt – HU 

P3 DLR CEB – IE 

P4 Camporlecchio – IT 

P5 Korono - SI 

 

Koordinátor 

Hafelekar Consultancy Schober Ltd. 

Contact: Karin Lackner, e-mail: karin.lackner@hafelekar.at 

 

Célcsoportok 
A kis-, és középvállalatok tulajdonosai/menedzserei és azok az “ME” vállalkozások, akik  érintettek az Információ és a 

Kommunikációs Technológiákban (IKT) Mechatronikai, Élettudományok, Megújuló Energia valamint a Turisztikai 

szektorban. Ez a csoportosítás magában foglalja a menedzsment csapatot és/vagy mindazokat akiknek segítséget 

jelenthetnek a 2inno mentorai és/vagy fejlődni/tanulnivalójuk lehet az innováció témakörében. 

 

Projekt Célok 

A 2inno projekt fő célja, hogy a kis-, és középvállalkozások valamint a mikorvállalkozások részére rövid  moduláris jellegű 

képzési programot nyújtson, ami elérhetővé teszi számukra, hogy a kereskedelemben rejlő lehetőségekre reflektálva 

kialakulhasson a cégüknél az innovációs szemléletmód és gyakorlat. A tréning végére ezek a tulajdonosok képesek 

lesznek  végrehajtani a személyre szabott innovációs stratégiájukat/kialakítani vállalkozásuk számára az innovációs 

kultúrát; és elérik, hogy a fejlesztés életük részévé váljon, fejlesszenek (“Do innovation”). 

 

A projekt célja, hogy rávilágítson több kisvállalati vezetőt, hogy észrevételezze, nem rendelkeznek elégséges mértékű, 

szaktudású forrással ahhoz, hogy innovációs stratégiát biztonsággal bevezessenek. Ebből fakadó mulasztásuk pedig 

rontja a szervezet versenyképességét és bizonyos esetekben az üzlet és a munkatársak jövőbeni létét veszélyezteti.  

 

 

 

 

 

 

mailto:karin.lackner@hafelekar.at

