InnoPark

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi

TR 52 BÖLGESİ

KOBİMENTÖR

BAŞVURU KOŞULLARI
Mentörlük alacak KOBİ’ler öncelikli olarak aşağıdaki şartları karşılayanlar arasından seçilecektir:
KOBİ’nin Konya veya Karaman illerinden birinde faaliyet gösteriyor olması,
KOBİ’nin üst yönetiminin mentörlük almaya istekli olması
KOBİ’nin mentörlük hizmeti kapsamında sunulacak tavsiyeleri yerine getirme konusunda imkan
ve irade sahibi olması.
KOBİ’nin hızlı büyüme trendine/potansiyeline sahip olması,
KOBİ’nin ithal ikame (ithalatı azaltma) potansiyeline sahip olması,
KOBİ’nin ihracat potansiyeline sahip olması,
KOBİ’nin yüksek katma değerli ürünler üretme potansiyeline sahip olması,
KOBİ’nin global piyasalara açılma trendine/ potansiyeline sahip olması,
KOBİ’nin iş yaşamında itibar sahibi olması, hakkında yüz kızartıcı, itibar zedeleyici veya ağır
suçlardan hüküm verilmemiş olması,
KOBİ’nin yasadışı işlere karışmamış olması, etrafında iyi tanınır olması,
KOBİ’nin mentörlük ve danışmanlık hizmetlerini aldıktan sonra ulusal veya uluslararası Ar-GE
destek programlarına en az 1 Ar-Ge proje önerisi sunmayı taahhüt etmesi.
Not: KOBİ'nin Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurma planı olması tercih nedenidir.

İnovasyonla Yeni Ufuklara
KOBİMentör Projesi ile TR 52 Bölgesindeki 30 KOBİ
mentörlük sürecine alınarak, yeni Türkiye
markalarının doğuşuna katkı sağlanacak.

www.kobimentor.com
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MARKA OLMA
FIRSATINI
DEĞERLENDİRİN

30KOBİ

KOBİMentör Projesi kapsamında seçilen, TR 52 Bölgesi illerinden Konya ve
Karaman’da yerleşik 30 KOBİ’nin

Kurumsallaşma düzeyinin
iyileştirilmesi

İnovatif yapıya
kavuşturulması

Yüksek katma değerli ürünler
üretmeye yönlendirilmesi

Ölçek
büyütmesi

TR 52 Bölgesinden yeni Türkiye markaları
ve dünya markaları çıkarılması

NEDEN?

amacıyla mentörlük, eğitim, danışmanlık ve
diğer geliştirici hizmetleri alması sağlanacaktır.

Söz konusu illerde yapılan analiz ve araştırma faaliyetleri sonucu
saptanan başlıca sorunlar;

Firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünü
tam olarak benimsememiş olması

Nitelikli personel ihtiyacının
karşılanamaması

Kümelenme faaliyetlerinde değer zinciri
anlayışının zayıf olması

TR 52 Bölgesi'nde kurumsallaşamama,
işbirliği-güç birliği sorunu

Üniversite-sanayi işbirliğinin az gelişmiş
olması

Bu kapsamda “KOBİ Mentörlük Sistemi Projesi”
yürütülmeye başlanmıştır.

KobiMentör projesine
katılarak ulusal ve
uluslararası düzeyde
tanınırlık sağlayın. İşinizi
büyütün ve geliştirin.

ÜCRETSİZ VEYA
DÜŞÜK MALİYETLİ
DANIŞMANLIK

İÇERİĞİ

TANINMIŞ
MENTÖRLER

KOBİMentör, TR 52 Bölgesinde bulunan Konya ve Karaman illerindeki 30 KOBİ’yi
geleceğe hazırlayacak bir projedir. MEVKA tarafından desteklenen KOBİMentör
Projesinin Uygulayıcı Kuruluşu ve hizmet tedarikçisi Innopark Konya Teknoloji
Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’dir.

AMAÇ

PROGRAM

InnoPark’ın görevlendireceği iş
dünyasının başarılı kişileri
arasından seçilen, ülke çapında
tanınmış mentörlerle çalışarak
işletmenizin iş verimliliğini ve
etkinliğini artırın, iş
süreçlerinizi iyileştirin,
rekabetçilik ve inovasyon
yeteneklerini geliştirin.

SÜREÇ

01

BAŞVURU
YAPILMASI

02

TANILAMA VE YOL
HARİTASI

Mentörlük hizmeti almak isteyen KOBİ’ler ile
mentörlük yapmak isteyen uzmanlar başvurularını
web sayfasındaki başvuru linkini tıklayarak
yapacaklardır.

Tanılama Heyeti programa başvuran KOBİ’lerde
gözlem yaparak inovasyon yönünden zayıf ve
güçlü yönleri belirleyecek, KOBİ yönetimi ile
mutabakat halinde KOBİ'ye özel "İnovasyon Yol
Haritası"nı hazırlayacaktır.

DENEYİMLİ
EĞİTİMCİLER

InnoPark’ın deneyimli
eğitimcilerinden alacağınız
değerli eğitimlerle
personelinizin niteliklerini
geliştirin. Başarılı bir ekibe
sahip olmanın gereklerini
yerine getirin.

InnoPark’ın akredite ettiği
kuruluşlardan alacağınız
ücretsiz veya çok düşük
maliyetli danışmanlık,
sertifikasyon, kalibrasyon,
homologasyon vb. destek
hizmetleri ile işletmenizin
eksiklerini giderin, güçlü
yönlerinizi ortaya çıkarın,
zayıflıklarınızdan kurtulun.
Ulusal ve uluslararası
desteklerden yararlanmanın
gereğini yerine getirin.

03

MENTÖR-KOBİ
EŞLEŞTİRMESİ

04

BİREBİR
HİZMETLER

Mentör-KOBİ eşleştirmesi için mentör adayına KOBİ
hakkında bilgi, KOBİ’ye mentör adayı hakkında bilgi
gönderilecek her iki tarafın da onayı alınması
halinde eşleştirme yapılacaktır.

Bu aşamada her KOBİ, kendisine atanan mentörle
yüzyüze görüşmeler yaparak KOBİ için belirlenen
İnovasyon Yol Haritasını uygulayacaktır.

