VÁLLALKOZÁSKUTATÓI ÉS ELEMZŐI HÁLÓZAT
PROGRAMTERV

A VÁLLALKOZÁSKUTATÓI ÉS ELEMZŐI HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁNAK CÉLJAI:
A program elsődleges célja a vállalkozások világának kutatói és elemzői közötti együttműködés erősítése, facilitálása,
olyan terek és fórumok létrehozása és működtetése révén, ahol a témával foglalkozó kutatók és elemzők találkozhatnak
és eszmét cserélhetnek egymással. A program az együttműködés erősítése és a hálózat létrehozása által kíván
hozzájárulni a vállalkozásokkal kapcsolatos szisztematikus tudás bővítéséhez és mélyítéséhez.
A program célja továbbá a vállalkozásokkal kapcsolatban felhalmozott tudás ismertségének növelése a közvélemény,
a szakpolitika és a vállalkozók körében, valamint ezek révén a vállalkozókról szóló közbeszéd formálásának és a
vállalkozáspolitikai programok megalapozottságának elősegítése.

KINEK SZÓL A PROGRAM?
A program elsősorban a vállalkozások világát kutatóknak és elemzőknek szól, legyenek egyetemi, akadémiai szférában
tevékenykedő kutatási és/vagy oktatási tevékenységet végző tudósok, vagy tanácsadó cégeknél és bankoknál dolgozó
elemzők. Másodsorban pedig azoknak, akik a vállalkozásokra vonatkozó tudást hasznosítják munkájuk során, például
vállalkozóként, gazdaságszervezőként, állami döntéshozóként, vagy a közgondolkozás alakítóiként.
A hálózat nyitott bármely vállalkozásokkal kapcsolatos téma iránt, legyen az közgazdasági, üzleti vagy szociológiai
megközelítésű, érintse a vállalkozások működését, finanszírozását, a vállalkozóvá válás kérdéseit és problémáit, a
vállalkozások tevékenységének gazdasági-társadalmi következményeit vagy más, vállalkozásokkal kapcsolatos témát.

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK
A projekt tartalmának kidolgozásán most dolgozunk, ehhez várjuk a javaslatokat. Előzetes elképzelések:

Éves szakmai konferencia, hozzá kapcsolódó publikációs lehetőséggel,

Rendszeres vitaestek, workshopok,

Honlap hasznos információkkal, platform alapon,

Közösségi médiafelület a hálózat együttműködésének támogatására, az információk terjesztésére,

Hírlevél a hálózat tagjainak,

Hírlevél feliratkozó szakpolitikusoknak és szakújságíróknak.

A PROJEKT HÁTTERE ÉS FINANSZÍROZÁSA:
A Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat része a GINOP 1.1.10 "A mikro-, kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén" című kiemelt projektnek, amely jelenleg
előkészítés alatt áll.
A felhívás keretében a piaci igények felmérése mellett, cégdiagnosztikai rendszer kialakítása,
tanácsadói termék fejlesztése, valamint a kkv-kal érdemben foglalkozó, őket segítő
szolgáltatói szféra (mint például könyvelők és ügyvédek) felkészítése valósul
meg. A projekt a generációváltás és a második esély területeket kiemelten
kezeli, megvalósítása során cégátadást segítő szolgáltatásokkal,
valamint a válságba sodródott vállalkozások számára kialakított
tanácsadással segíti a hazai vállalkozásokat. E projekt keretében
kerül sor a Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat létrehozására
is.

