A DDRFÜ NKft. „Tudás-Park” projektben ellátott tevékenységei és
eredményei

1. I4FOOD tanácsadás adaptálása
A tevékenység keretében az I4FOOD INTERREG IVC projekt megvalósítása során
megismert francia tanácsadási modell került adaptálásra. Ennek keretében
élelmiszeripari vállalkozások kollektív és egyéni tanácsadására került sor.
Eredmények:
3 kiválasztott tématerület (termékfejlesztés, marketing, bel- és külpiac),
3 külső szakértő (tématerületenként 1-1),
10 jelentkező, 9 tanácsadásban részesülő élelmiszeripari vállalkozás,
3 szakmai háttéranyag (termékfejlesztés, marketing, bel- és külpiac; minden
érdeklődő számára hozzáférhető),
1 kollektív tanácsadás, 27 résztvevő,
18 egyeztetés a vállalkozások telephelyein,
9 kidolgozott projektjavaslat, igénybe venni javasolt pályázati forrásokkal (az
érintett vállalkozások és a Kaposvári Egyetem számára hozzáférhető),
3 összegző tanulmány, javaslatokkal a tanácsadási modell tökéletesítésére (az
érintett vállalkozások és a Kaposvári Egyetem számára hozzáférhető),
1 zárórendezvény, 26 résztvevő.
2. Vállalati tanácsadás feltételeinek megteremtése
A tevékenység célja az volt, hogy megteremtse a Vállalati Tanácsadás rendszerének
feltételeit a Kaposvári Egyetemen. Az Egyetem erősíteni kívánta a K+F+I
tevékenységet, melyhez szorosabb kapcsolatok kiépítésére volt szükség a gazdasági
szféra szereplőivel, ennek egyik meghatározó terepe a vállalati tanácsadás területe.
A tevékenység 3 résztevékenységet ölelt fel: kompetenciafejlesztő tanácsadási
folyamat módszertanának kidolgozása, tanácsadási modell szakmai tartalmának
kidolgozása, valamint a tanácsadási modell gyakorlati alkalmazása „pilot” jelleggel. A
vállalati tanácsadás modell mind módszertanában, mind célcsoportjában, mind a
tanácsadási paletta tekintetében átfogóbb területet ölelt fel, mint az I4FOOD francia
tanácsadási modell adaptációja. A 2 tevékenység közötti szinergia megteremtése
egyik fontos eredménye az elvégzett munkának.
Eredmények:
1 tanulmány vállalati tanácsadási modell és módszertan témában
8 jelentkező, 8 tanácsadásban részesülő szervezet
8 találkozó és tanácsadás
8 jelentés és javaslat
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3. Hálózatépítő tevékenység K+F+I területen
A tevékenység célja az volt, hogy erősítse az alapkutatási és az alkalmazott kutatási
kapacitások és szolgáltatások, valamint a potenciális igénybevevők közötti kapcsolat
és információ cserét. Ennek elérésére K+F+I együttműködések kerültek kialakításra
és működtetésre.
Eredmények:
1 K+F+I hálózatos együttműködéseket megalapozó tanulmány
4 műhelymunka, 144 résztvevő
5 együttműködés
1 zárórendezvény
Az eredmények részletes bemutatását a csatolt előadásanyagok tartalmazzák.
A tevékenységek 2015. június 5. és október 30. között kerültek megvalósításra.
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