
 

 

 

MEGHÍVÓ 

INNOVÁCIÓS FÓRUM – FÓKUSZBAN A KÉZMŰVES VÁLLALKOZÁSOK 

 

Kazincbarcika Város Önkormányzata és a „Színezzük együtt Kazincbarcikát” Helyi Akciócsoport (HACS) 

tisztelettel meghívja Önt egy közös gondolkodást, együttműködést ösztönző Fórumra, ahol  

❖ tájékoztatást nyújtunk a kazincbarcikai mikro– és kisvállalkozásoknak elérhető innovációs célú 

pályázati lehetőségről - KolorFund 2018, 

❖ beszélgetünk Matheidesz Rékával, a WAMP, a budapesti vasárnap művészpiac egyik alapítójával 

és a MOME kezdő vállalkozásokat segítő programjának mentorával a kézműves, design 

vállalkozások fejlődési útjairól, 

❖ bemutatkozik Bencze Bogi, aki FoltosBoglár márkanévvel készíti egyedi textiltáskáit. 

 

 

 
Kérjük, hogy az eseményen való részvételét a kolorkozosseg@gmail.com e-mail címen jelezze, ezzel is 

segítve a szervező munkát. 

 
 

Kazincbarcika Város Önkormányzata 

 

„Színezzük együtt Kazincbarcikát” Helyi 

Akciócsoport munkaszervezet 

Időpont: 2018. június 8. (péntek) 15.00 óra 

Helyszín: KolorLab Innovációs Központ, földszinti 

közösségi terem 

3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A 

mailto:kolorkozosseg@gmail.com


 

Részletes Program 

Helyszín: Kolorlab Innovációs Központ 

Időpont:  2018. június 8. (péntek) 15.00 óra 

A program célja: közös gondolkodás, együttműködés ösztönzése innovatív, megújulást tervező helyi 

szereplők, így vállalkozások, civil szervezetek, intézmények között. 

KolorFund – innovációs célú pályázati 

lehetőség helyi kisvállalkozásoknak 
 

A fórumon rövid tájékoztató előadással felhívjuk a helyi mikro- és kisvállalkozások figyelmét a 

KolorFund legújabb pályázati lehetőségről: A vállalkozások innovatív fejlesztésének támogatására 

Kazincbarcikán. Bemutatjuk a felhívás főbb kritériumait, illetve válaszolunk a felhívással 

kapcsolatos kérdésekre, segítjük a projekt ötletek továbbgondolását. A pályázat iránt 

érdeklődőknek lehetőségük lesz kérdéseiket egyénileg is átbeszélni. 

 

  

Beszélgetés Matheidesz Rékával, kézműves 

vállalkozásokat segítő mentorral 

Réka közgazdasági és nemzetközi tanulmányai után európai uniós 

támogatású fejlesztési programokkal foglalkozott, majd 2007-ben 

barátaival megalapította WAMP-ot, amely Budapesten a kézműves, 

design termékeket készítő kreatív vállalkozások első számú piactere 

lett. 

Réka a WAMP alapításával egyidejűleg szoros kapcsolatot épített ki a design termékeket tervező, 

fejlesztő vállalkozókkal, közülük sokaknak egyengette az útját az életben maradás, majd a sikerek 

felé. Mentor tevékenységét napjainkban a MOME+ design vállalkozásokat elindító programja 

keretében végzi. Beszélgetésünk során érintjük a kézműves, design vállalkozások indításához 

szükséges feltételeket, a fejlődés sikertényezőit, illetve nehézségeit, az értékesítés útjait, valamint 

a vállalkozók közti együttműködések lehetőségeit. 

 

FoltosBoglár, mint sikeres helyi kézműves 

vállalkozás bemutatkozása 

Bencze Bogi egyéni vállalkozó, aki Foltos Boglár márkanévvel készíti 

különleges, egyedi textiltáskáit. A Svájci Alapos pályázat támogatásával 

kapott lendületet 2013-ban, mely lendület mind a mai napig tart. Bogi 

beszél a fejlődés útjairól, értékesítésről, munkaszervezésről, minden 

egyébről, ami érdekli a hallgatóságot. 
 

 


