
 
 

A NEMZETI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG  
NYILVÁNOS FELHÍVÁST tesz közzé – MENTORINGRA 100 ÚNONNAN 

LÉTESÍTETT ÉS MEGLÉVŐ KIS- ÉS KÖZEPES GAZDASÁGI 
TÁRSASÁGOKRA ÉS KLASZTEREKRE  

 
 A jelen nyilvános felhívást a mentoring programra a  Nemzeti Regionális 
Fejlesztési Ügynökség folytatja le a regionális fejlesztésre,  együttműködve  akkreditált 
regionális  fejlesztési ügynökségekkel és  központokkal a kis- és közepes gazdasági 
társaságok fejlesztésére   Szabadkán,  Nagybecskereken, Újvidéken, Rumában, 
Belgrádban, Požarevácon,  Kragujevácon,  Kraljevóban, Užicében,  Novi Pazarban, 
Nišben,  Leskovácon,  Vranjeban,  Kruševácon,  Lajkovacban és Loznicában.  
 
A projektum célja 
Díjmentes mentoring szolgáltatása 100 kiválasztott vállalkozó / gazdasági társaság / 
klaszter esetében 50 óra kliensenként, 2015 november végéig.  
 
Mi a mentoring? 
A mentoring mindent felölelő támogatási folyamata a vállalatoknak (gazdasági 
társaságoknak) és vállalkozóknak, amelyek  kritikus pillanatában vannak a  további 
fejlődésüket és fennmaradásukat illetően általában.  A mentoring folyamat bizonyos 
óraszámot képvisel,  amelyet   a szakember – mentor közvetlen kapcsolatban / munkában 
eltölt  az  üzlet vagy vállalat  tulajdonosával.  A mentor munkája a diagnózissal kezdődik.  
A vállalat és a mentor közösen tanulmányozzák a további fejlődés pillanatnyi 
problémáinak vagy zavarainak az okát.  
A diagnózis alapján a mentor és a  vállalkozó / vállalat elkészítik a  fejlesztési tervet / 
projektumot. Ezen folyamat alatt  a  mentor segédként dolgozik,  de  mint  koordinátor  és  
tanácsadó is.  
A  Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség szabványosította a mentoringot, mint 
szolgáltatást a mentoring intézményesítéseként,  mint szolgáltatást a kis- és közepes 
gazdasági vállalatoknak projektum megvalósítása keretében, amelyet  a Japán Kormány  
finanszíroz a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség – JICA által.  A Nemzeti 
Regionális Fejlesztési Ügynökség a mentoringot  mint szabványosított szolgáltatást a  
2011. évtől kezdve folytatja le.  A 2015. évi  mentoring program alkotó része az új 
projektumnak,  a monitoring szolgáltatás létrehozása és promoveálása a  kis- és közepes 
gazdasági társaságoknak a Nyugat Balkánon – Szerbiában,  Boszniában és 
Hercegovinában és Montenegróban,  amelyet  a Nemzeti Regionális Fejlesztési 



Ügynökség folytat le együttműködve a Japán Kormánnyal a Japán Nemzetközi 
Együttműködési Ügynökség – JICA által.  A szóban forgó projektum az  első regionális 
jellegű,  amelyet  a Japán Kormány finanszíroz és folytat le a  2013-tól  a  2016-ig terjedő  
időszakban.  
 
A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség lefolytatja a mentoring  használóinak 
független értékelését is a megvalósítás előző éveiben,  amely azt mutatta,  hogy  
köszönve  ennek a szolgáltatásnak a  kis- és közepes gazdasági vállalatok,  használók 
átlagban 10%-os  eladási-, profit- és foglalkoztatási növekedést valósítanak meg.  
 
A mentoring szolgáltatás tartalma 
 Diagnosztizálás – a vállalatban, illetve a vállalkozóknál a pillanatnyi helyzet 

elemzése, 
 Segítség a fejlesztési aktivitások / tervek / projektumok előkészítésében, hogy minél 

jobb üzletviteli eredményeket érjenek el,  
 Tanácsadás és az aktivitások koordinálása, amelyek  az alapokhoz való hozzáférésre,  

új  technológiákra,  konzultánsi  szolgáltatásokra stb. irányulnak,  
 Segítség a dokumentáció előkészítésében, amelyeket az üzletviteli bankoknak 

nyújtanak be és  a  kis- és közepes gazdasági vállalkozások támogatási programjaira  
való pályázáskor,  

 Segítség a fejlesztési aktivitások / tervek / projektumok implementálásában,  
 Segítség üzleti partnerek felkutatásában, a köztársasági hálózaton és az EU hálózaton 

keresztül,  
 Segítség a szükséges információk felkutatásában és tanácsadás,  
 Képzés.  
 
A mentoring implementálása  
A mentorok, akik lefolytatják a programot,  ki vannak képezve  egy hat moduláris képzés 
keretében a mentorok számára és a kis- és közepes gazdasági vállalatok támogatásának 
regionális  ügynökségeiben  és  központjaiban,  illetve  a regionális fejlesztési 
ügynökségekben foglalkoztatottak.  A mentorok képzése egyike a Nemzeti Regionális 
Fejlesztési Ügynökség és a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség (JICA) 
projektjének eredménye.   
 
A mentoring használói lehetnek  mikro-,  kis- és közepes gazdasági  társaságok és  
vállalkozók,  éspedig olyanok, amelyek kezdők az üzletvitelben (2014. március 1-je után 
lettek regisztrálva),  vagy olyanok, amelyek a felsorolt dátum  előtt lettek regisztrálva,  
valamint klaszterek (a támogatás a klaszter menedzsment kapacitásának  az erősítésére 
irányul a  technológiai fejlődést és innovációt illetően,  nem  egyenként a  klaszter  
tagjaira).  
 
A NYILVÁNOS FELHÍVÁS FELTÉTELEI  
A nyilvános felhíváson jogosultak részt venni:  
mikro-, kis- és  közepes gazdasági társaságok és  vállalkozók,  amelyek  termeléssel vagy 
szolgáltatások  nyújtásával foglalkoznak, és amelyek eleget tesznek az alábbi 
feltételeknek:  



 
 többségi hazai magántulajdon, regisztrálva a Szerb Köztársaság területén,  
 pozitív üzletviteli eredmény az előző évben (az ún. meglévő kis- és közepes 

gazdasági vállalatok),  
 kiegyenlített kötelezettségek  az adók és járulékok  alapján,  
 nem folytatnak tevékenységet a katonai ipar kereteiben, és nem szerveznek 

szerencsejátékokat / lutrit,  
 
és a klaszterek,  amelyek az alábbi feltételeknek tesznek eleget:  
 
 be vannak jegyezve az egyesület regiszterében, összhangban az érvényes törvénnyel,  
 hogy nincsenek csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban,  
 hogy kiegyenlítették kötelezettségeiket az  adók és járulékok alapján,  
 hogy a vállalatok,  a klaszter tagjai, a projektum résztvevői,  a Szerb Köztársaság 

területén vannak regisztrálva és többségi  hazai  magántulajdonban vannak.  
 
A JELÖLTEK KATEGÓRIÁJA  
Az érdekelt jelöltek a jelentkezéseiket három kategóriában nyújthatják be:  
 
 Újonnan alapított gazdasági alanyok (gazdasági társaságok és vállalkozók) – amelyek 

2014. március 1-je után lettek regisztrálva,  
 
 Meglévő gazdasági alanyok – amelyek 2014. március 1-je előtt lettek regisztrálva  
 
 Klaszterek  
 
A SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ  
 
 Az újonnan alapított gazdasági alanyoknak  
 

1. Kitöltött űrlap (letölthető a www.narr.gov.rs internetes prezentációról)  
2. Kivonat a vállalat / üzlet regisztrálásáról (eredeti vagy hitelesített fénymásolat)  

 
 A gazdasági alanyok számára,  akik  2014. március 1-je előtt lettek regisztrálva  
  

1.  Kitöltött űrlap (letölthető a www.narr.gov.rs internetes prezentációról)  
2. A vállalat / üzlet regisztrációjáról szóló kivonat (amely nem lehet idősebb 6 

hónapnál, eredetiben vagy hitelesített másolatban),  
3. A hatásköri Adóigazgatóság igazolása, miszerint a vállalat / üzlet – a kérelem 

benyújtója kiegyenlítette minden adókötelezettségét az előző évben, valamint a  
nyilvános felhívás közzétételének  dátumáig (eredeti vagy hitelesített 
fénymásolat),  

4. Állapotmérleg,  sikermérleg és  a statisztikai függelék a  2014. évre  vonatkozóan,  
amire a  vállalat / üzlet  meghatalmazott személyének  írásos nyilatkozatot kell 
adnia,  hogy  a  dokumentumok mindegyike hiteles  és  azonos  a  példánnyal, 
amelyeket  a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségének küldtek meg végső 

http://www.narr.gov.rs
http://www.narr.gov.rs


feldolgozásra – a nyilatkozatot alá kell írni és  a  gazdasági alany  pecsétjével kell 
hitelesíteni.  

 
 A klasztereknek:  
 

1. Kitöltött űrlap (letölthető a www.narr.gov.rs internetes prezentációról)  
2. Kivonat a klaszter regisztrálásáról (nem régibb 6 hónapnál, eredeti vagy 

hitelesített másolat)  
3. A 2014. évi állapotmérleg és sikermérleg (kivéve a klasztereket, amelyeket  a  

2015. évben regisztráltak),  
4. Az Adóigazgatás hatásköri fiókintézetének igazolása a kiegyenlített 

kötelezettségekről az adók és járulékok alapján, a  nyilvános felhívás 
közzétételének dátumával bezárólag.  

 
A Nemzeti Regionális Fejlesztési Ügynökség fenntartja jogát, hogy ellenőrizze a 
benyújtott  dokumentáció hitelességét.  
 
A  JELENKEZÉSEK MEGKÜLDÉSE  
A jelentkezéseket az alábbi címre kell megküldeni:  
PANONREG Regionális Fejlesztési Ügynökség – Szabadka,  Trg Cara Jovana Nenada 
15, telefon: 024/554-107,  www.panonreg.rs  
A NYILVÁNOS FELHÍVÁS 2015. 05. 15-ÉIG NYITOTT.  
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