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Egyedi,  Magyarországon  eddig  sehol  sem  alkalmazott  vállalkozásfejlesztési  programot  indít  az  Indotek  Grouphoz  tartozó  Reconcept  Kft.,  a  kapuit  az  év  utolsó
negyedében, Újszegeden megnyitó inkubátorházban. A cég a megszokott inkubációs szolgáltatásokon túllépve, befektetői tőkét biztosít frissen alapított, tőkehiányos,
üzleti koncepciójukban a fejlődés lehetőségét felmutatni képes vállalkozások számára.

Kezdő vállalkozások számára eddig csak esetenként elérhető, befektetők bevonásán alapuló finanszírozási modellt kínál az Indotek Grouphoz tartozó Reconcept Kft. a részben Európai
Uniós pályázati  forrásból  év végére felépülő  újszegedi  inkubátorházban. A projektet Pilhál  Zsolt,  a válságkezeléssel,  tanácsadással  és tőkebefektetések szervezésével foglalkozó
Reconcept ügyvezetője felügyeli majd. A szakember szerint sokat elárul a kezdő vállalkozások rendkívül nehéz helyzetéről az, hogy napjainkban csupán húsz százalékuk éli meg az
ötödik évet. Egy hagyományos inkubátorház jelentős segítséget nyújthat kedvezményes bérleti, eszközhasználati és üzletvitel-tanácsadási konstrukciókkal, de ez sok esetben kevés a
túléléshez. Az induló cégek többsége tőkehiányos, így a megvalósíthatónak tűnő innováció és piaci érdeklődés ellenére külső forrás nélkül képtelenek fedezni a bevezetési időszak
kiadásait, valamint az elengedhetetlen fejlesztésekhez szükséges beruházások költségeit.

Mivel a banki hitelezés szinte teljesen leállt, a korlátozottan rendelkezésre álló állami források mellett a kiutat az induló cégekben üzleti fantáziát látó kockázati befektetők jelenthetik. A
cégvezető szerint a forráshiány miatt rengeteg értékes innovációs elképzelés és vele együtt rengeteg fiatal szakember kerül ki külföldre, pedig a kockázati tőke megjelenése itthon
tarthatna vállalkozást, ötletet egyaránt.

A Szegeden, Magyarország egyik tudásközpontjában induló projekt a modell magyarországi próbája lesz. Pilhál Zsolt különösen bízik a Szegedi Tudomány Egyetem hallgatóinak üzleti
kezdeményezéseiben, reméli, hogy az új inkubátorház hosszú távon is életképes, bővítésre alkalmas, fiatal cégekkel telik majd meg. Amennyiben a program Szegeden sikeresnek
bizonyul, a tulajdonosok további egyetemi városokban is készek hasonló programokat indítani.
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