A projekt bemutatása
A Nyugat-magyarországi Egyetem
kutatási eredményeinek hasznosítására
irányuló UNI-SPIN Mentorprogram célja, hogy támogassa az egyetemi kutatási
eredmények innovatív vállalkozási keretek közötti hasznosítását, biztosítsa a vállalkozás alapításhoz és működtetéshez
szükséges infrastruktúrát, tudást, humánerőforrást és szakmai támogató intézményi hátteret.
A projekt a Soproni Felsőoktatási
Alapítvány és a NYME-ERFARET Nonprofit Kft. konzorciumi együttműködésével a Nemzeti Innovációs Hivatal
támogatásával 2009-ben indult és 2012.
június hónapban zárul. Az igénybe vett
támogatás összege: 25.500.000 Ft
A programban résztvevő kutatók, hallgatók meghirdetett pályázatra üzleti
tervvel jelentkezhettek, melynek sikeres
elbírálása után váltak jogosulttá, hogy
igénybe vegyék a mentorprogram által
nyújtott szolgáltatásokat. A sikeres pályázók segítséget kapnak a vállalkozói

ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátításában, mint cégalapítás, bankszámlavezetés, könyvelési, adózási, szellemitulajdon-védelmi, jogi, marketing és honlap
készítéssel kapcsolatos kérdések. Az alapított cégek működtetésével összefüggő
adminisztrációs feladatok a résztvevők
kötelessége. A mentorált vállalkozások
a gyakorlatban tanulják meg, hogyan
kell vállalkozást alapítani, nyereségesen,
üzemszerűen működtetni. Ily módon az
UNI-SPIN Mentorprogram vállalkozási inkubátorként működik. A támogatás időtartama alatt irodai és titkársági, valamit a
mentorálási szolgáltatásokat a létrehozott
cégek térítésmentesen vehetik igénybe.

UNI-SPIN pályaművek
Pályamű címe, dátum, státusz
Innovatív szoftverfejlesztés faipari alkalmazásokra - DGC
Alpha Kft. alapítása, 2009.09.28., visszalépett
Erdészeti fejlesztés és szolgáltatás, 2009.09.28., visszalépett
Tapintható vezetősávok és információs rendszer közintézmények számára - DEL Design Rehabilitációs Tervezőiroda alapítása egyéni vállalkozás formájában, 2009.09.28.,
szerződött
A korszerű tájhasználat és a modern kertművészet magyarországi jelentőségének erősítése - Park-Erdő Stúdió
Kft. alapítása, 2009.09.28., szerződött
Faszerkezetek szilárdsági osztályozása és auditálása EU
szabványok alapján - Lignocopos Bt. alapítása, 2009.09.28.,
szerződött
Kinetikus belsőépítészeti elem, 2010.03.01., szerződött
Kite-ok és levegőbefúvással működő térbeli installációk
fejlesztése, 2010.03.01., visszalépett
Új típusú tűzoltóruha, 2010.06.14.,visszalépett
Ifjúsági tábor, füvészkert, kertészeti eszközök fejlesztése,
2010.06.14.,visszalépett
Programpont Kft. üzleti koncepció,2010.11.10.,szerződött
Fajáték-család hasznosítása egyéni vállalkozás formájában,
2010.11.10., szerződött
Innosport Kft. üzleti koncepció, 2010.11.10., szerződött
Planet Design üzleti koncepció, 2010.11.10., visszalépett
REmake DeSIgn STúdiO Kft. üzleti koncepció, 2011.02.05.,
elutasítva
Bin Vision Kft. üzleti koncepció programozás és informatikai szolgáltatások, 2011.07.15, szerződött

Eredmények
Összesen 15 pályázatot nyújtottak be
a hallgatók. Az elbírálás, és a pályázókkal
közösen végzett mérlegelés eredményeként hét szerződés született, melyből eddig öt vállalkozás alakult meg.
Két licencia szerződéssel átadott formatervezési mintaoltalom hasznosult,
melyet a Nyugat-magyarországi Egyetem adott át a vállalkozásoknak.
Két védjegy, négy formatervezési mintaoltalmi bejelentés, két doktori disszertáció született meg, melyek az UNI-SPIN
Mentorpogramhoz kapcsolódnak.
A cégek napi tevékenységének támogatására kialakításra került egy inkubátorterem „1 asztal – 1 munkahely” típusú
elrendezéssel.
A három év során harmincnál is több
megszervezett közös és egyéni mentorprogram segítette a vállalkozások
megalakuását, fejlődését, és még több
egyéni tanácsadást nyújtottak a program
mentorai.

Szoros kapcsolat alakult ki a Sopron
Holding Zrt. által kezelt Soproni Innovációs Mentorprogram résztvevőivel, akik
hasonlóan induló vállalkozásként tevékenykednek.
Az UNI-SPIN Mentorprogram gazdasági eredményességét igazolják a megalakult vállalkozások, a kezdő vállalkozások egymásrautaltságában kialakult
együttműködések, a tevékenységük
eredményeképpen megtermelt gazdasági haszon, az általuk befizetett adó, és
foglalkoztatott személyek száma.

Támogatott pályázók
ALLINI Interior Design Kft.
(Pályázó: Kiss Balázs)
Tevékenység: belsőépítészeti termékek
tervezése, gyártása és forgalmazása
Saját termék: Structiv - cserélhető falburkolat rendszer
Iparjogi oltalmak:
- kinetikus belsőépítészeti elem (formatervezési minta)
- Allini Interior Design (védjegy)
Kapcsolat: www.allini.eu

Kocsis Júlia egyéni vállalkozó
(DEL Design Tervezőiroda)
Tevékenység: terméktervezés, formatervezés, grafikai tervezés és akadálymentes tervezés
Saját termék: Helen - vakok és látáskorlátozottak közlekedését segítő falburkolat
Iparjogi oltalmak:
- vakok és látáskorlátozottak közlekedését segítő falburkolat (formatervezési minta)
- Helen (védjegy)
Kapcsolat: www.deldesign.hu

Programpont Kft.
Tevékenység: rendezvényszervezés,
turisztikai szolgáltatások, borkóstoló
szervezése. Nyomtatott és elektronikus
formában marketing szolgáltatások, grafikai szolgáltatások nyújtása. Turisztikai
információs portál működtetése.
Kapcsolat: www.programpont.com
Park-Erdő Stúdió Kft.
Tevékenység: települési és településkörnyéki zöldfelületekkel kapcsolatos teljes
körű szolgáltatás nyújtása (urban forestry),
mérnöki tevékenység, tanácsadás
Kapcsolat: www.park-erdo.hu
InnoSport Kft.
Tevékenység: sportrendezvények, sporttáborok szervezése, asztalitenisz edzőtábor
szervezése a magyarországi élvonalbeli
klubok utánpótlás korú játékosai számára.
Kapcsolat: www.innosport.hu

Binvision Kft.
Tevékenység: informatikai megoldások:
weboldalak, programok, mobil alkalmazások fejlesztése, web-grafikai tervezés
Kapcsolat: www.binvision.hu
Sismándi-Kiss Ferenc
Tevékenység: fűrészáru osztályozó gép
fejlesztése és működtetése, amellyel az
MSZ EN 338 szerinti faanyag-szilárdsági
osztályozást lehet végezni (tev. szünetel)
Simon Attila
Tevékenység: mozgatható fajátékcsalád
gyártása és forgalmazása (tev. szünetel)
Iparjogi oltalmak:
- mozgatható állatfigura (formatervezési minta)

Az Universitas Spin-off Mentorprogram
a Soproni Felsőoktatási Alapítvány és a
NYME-ERFARET Nonprofit Kft.
konzorciumi együttműködésével,
a Nemzeti Innovációs Hivatal
támogatásával
az UNI_SPIN-Baross-ND07-INRG2-2009
azonosító számú pályázat
keretében valósul meg.

http://spinoff.nyme.hu, spinoff@nyme.hu

Hivatal támogatásával valósul meg.

A projekt a Nemzeti Innovációs Hivatal

támogatásával valósul meg.

projektés
a Nemzeti
Innovációs
A projekt a Nemzeti A
Kutatási
Technológiai
Hivatal támogatásával valósul meg.
Hivatal támogatásával valósul meg.

A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal támogatásával valósul meg.

A projekt a Nemzeti Innovációs Hivatal

A projekt a Nemzeti Innovációs
Hivatal támogatásával valósul meg.

támogatásával valósul meg.

