PODPORA PODNIKÁNÍ

Národní registr poradců

Co to je Národní registr poradců (NRP)
Výběrová databáze prověřených poradců zaměřených na
sektor malých a středních podniků (MSP).
Proč Národní registr poradců
Hlavním cílem je transparentnost poradenských služeb
pro MSP a usnadnění výběru poradců. Vyhledávat
můžete podle geografického umístění (kraj, region),
oblasti poradenství, nebo jejich kombinace.
Kvalita poradců je zaručena
K zajištění kvality poradců slouží nejen systém vstupních
kriterií pro zařazení, ale i následný monitoring jejich
činnosti prostřednictvím zpětné vazby od samotných
podnikatelů. Poradci v registru se budou systematicky
vzdělávat na základě analýzy vzdělávacích potřeb a jejich
individuálních požadavků.

Jste malý a střední podnikatel
Jděte na
www.nrp.cz

Zvolte rozšířené
vyhledávání

Poradce lze vyhledat
dle hlavních
a vedlejších
specializací v oblasti
poradenství pro MSP,
v kombinaci region
a okres

Vyberte si z nabízených
oblastí poradenství

Prohlédněte si
vytipované poradce
a klikněte na jejich
detaily
Přidejte je do seznamu
vybraných

Zde můžete zúžit výběr
poradce volbou regionu

Zde můžete vybrat
poradce i dle okresu

Prohlédněte si detaily
vybraných poradců
a nejvhodnější
kontaktujte e-mailem

Výhody pro vás:
-- jednoduchý přístup k databázi poradenských služeb
-- možnost vyhledat si poradce dle jeho specifických znalostí
a dovedností
-- vyberete si poradce podle specifických kritérií
-- poradce kontaktujete přímo a ušetříte tak čas
-- máte jistotu, že poradci v registru jsou nezávisle
kontrolováni
-- používání registru je bezplatné

Jste poradce
Jděte na www.nrp.cz
Klikněte na přihlášku do registru
Vyplňte přihlášku

Studijní plán
Poradcům, u kterých
budou identifikovány
potřeby dalšího rozvoje,
bude vypracován
studijní plán pro
rozšíření jejich
dovedností
v požadovaných
oblastech

Pokud bude přihláška
v pořádku a budete
splňovat všechna
požadovaná kritéria,
budete pozváni do
Assessment centra
(hodnotící centrum, které je
zaměřeno na výběr
účastníků vzhledem
k nárokům na danou pozici)

Po splnění studijního
plánu se mohou
poradci opět přihlásit
na Assessment
centrum

Na Assessment centru
posoudí hodnotitelé
naplnění studijního
plánu a případně
doporučí zařadit
poradce do NRP

Zamítnutí
Pokud bude účastník
ohodnocen jako
nevhodný pro zařazení
do NRP
Přijetí
Uchazeč má potřebné
schopnosti a zkušenosti
pro poradenství v oblasti
MSP
Monitorování
Poradce je přijat do
NRP na jeden rok
a během této doby je
jeho práce sledována
a hodnocena
Pro další setrvání v
NRP musí poradce
prokázat práci na svém
profesním rozvoji

Každý poradce se zaváže k dodržování stanov a etického
kodexu. Po přijetí obdrží certifikát o zařazení do NRP
a členskou kartu, která se obnovuje jednou ročně.
Výhody pro vás:
-- propagace vaší činnosti
-- možnost spolupráce s ostatními poradci
-- neustálá práce na vašem profesionálním rozvoji
-- možnost zúčastnit se vysoce kvalitních a finančně
zvýhodněných školení
-- bezplatné zařazení do registru

Kontakty
Pro více informací volejte v pracovních dnech od 9:00 do
13:00 hodin na bezplatnou informační linku 800 800 777,
nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu
consultant@czechinvest.org
Adresa:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Tým Národního registru poradců
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
www.czechinvest.org/registr
www.nrp.cz

CZECHINVEST - KONTAKTY:

296 342 500

+420 296 342 502

E-MAIL: programy@czechinvest.org
WEB:

www.czechinvest.org

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
REGIONÁLNÍ KANCELÁŘE

Středočeský kraj a Praha
E-MAIL: praha@czechinvest.org

Jihočeský kraj
E-MAIL: ceskebudejovice@czechinvest.org

Liberecký kraj
E-MAIL: liberec@czechinvest.org

Moravskoslezský kraj
E-MAIL: ostrava@czechinvest.org

Plzeňský kraj
E-MAIL: plzen@czechinvest.org

Kraj Vysočina
E-MAIL: jihlava@czechinvest.org

Zlínský kraj
E-MAIL: zlin@czechinvest.org

Karlovarský kraj
E-MAIL: karlovyvary@czechinvest.org

Jihomoravský kraj
E-MAIL: brno@czechinvest.org

Královéhradecký kraj
E-MAIL: hradeckralove@czechinvest.org

Ústecký kraj
E-MAIL: ustinadlabem@czechinvest.org

Olomoucký kraj
E-MAIL: olomouc@czechinvest.org

Pardubický kraj
E-MAIL: pardubice@czechinvest.org

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.
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