A Salgótarjáni Innovációs Központ stratégiai terve

2017.

Küldetésünk:
Elősegíteni a térség gazdasági fejlődését, kooperatív bekapcsolódását a regionális illetve
interregionális kapcsolatokba.
A hátrányos helyzetű Észak-magyarországi térségben tudásalapú fejlesztések lehetőségének
megteremtése.

Jövőképünk:
A gazdasági élet szereplői számára elérhető és magas színvonalú szolgáltatások nyújtása

Értékrendünk:

Eredmény-centrikusság
• Megteszünk mindent a kitűzött célok megvalósítása (túlteljesítése) érdekében.
• Színvonalasabban és eredményesebben próbálunk működni, mint versenytársaink.

Színvonalas együttműködés partnereinkkel
• Őszinte, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására törekszünk ügyfeleinkkel.
• Törekszünk a partnereink igényeinek felismerésére, megértésére és kielégítésére.
• Az ügyfeleink és a szervezetünk számára egyaránt előnyös, hosszú távú együttműködés
létrehozására törekszünk.

Innovativitás, kreativitás
• A megszokott módszer nem mindig a legjobb, folyamatosan jobb megoldásokat keresünk.
• Az új lehetőségeket ki kell használni.

Kompetencia
• A munkánk

végzéshez

szükséges

szakmai

ismeretekkel,

emberi

rendelkezünk.
• Képességeinket, tudásunkat folyamatosan fejlesztjük.

Elkötelezettség, fegyelmezettség
• Ha nehézséggel találkozunk, nem kifogásokat, hanem megoldásokat keressük.
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készségekkel

Szervezetünk létjogosultsága:

Nógrád megye gazdasági-társadalmi szereplői közül sokan még nem ismerték fel az
innováció jelentőségét. A híd szerepét betöltő intézmények hiányoznak, illetve gyenge
hatékonysággal működnek. Az Innovációs Központ létrehozásával megjelenik egy olyan
szereplő a kistérség életében, mely betölti az innováció szervezésével kapcsolatos funkciókat.
Salgótarján középtávú fejlesztési programjának szervezett bonyolítására szükséges egy jogi
személyiségű szervezet, amely a fejlesztés kiemelt irányainak megfelelő struktúrával
rendelkezik, magas támogatási potenciállal bír, működésében egyaránt megjelenik a szakmai
befektetők-, illetve az önkormányzati érdekek képviselete.

Stratégiai céljaink:






A térség mindenkori innovációs stratégiájának kidolgozása,
Híd szerep a gazdasági szféra és az önkormányzat között, vállalkozásfejlesztés,
vállalkozástámogatás, fejlesztési források megszerzésének támogatása
Projektek generálása, közreműködés a megvalósításban
Beszállítói inkubáció és potenciál szervezése, fejlesztése
Működő tőke vonzása

A jövőben előzetes elképzeléseink szerint az Innovációs Központ négy munkacsoportot kíván
működtetni. Ezek a következők:





Innováció-szervezési munkacsoport
Gazdaságfejlesztési munkacsoport
Környezetvédelem, környezetipar, alternatív energetikai technológiák munkacsoportja
Képzési rendszerfejlesztési munkacsoport
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Munkaterv 2017 évre
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