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Mentor laureatem konkursu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
Mentor S.A. został laureatem konkursu „100 najlepszych projektów na zwiększenie
poziomu cyfryzacji w firmie”. Wniosek toruńskiej firmy nagrodziła Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków finansowanych z Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.
Mentor został nagrodzony za projekt aplikacji mobilnej do przeprowadzania audytów
bezpieczeństwa MRC Mentor Risk Control. Łukasz Nowakowski - Dyrektor Biura Oceny
i Zarządzania Ryzykiem mówi, że efekt końcowy nagrodzonej aplikacji był wynikiem
wielomiesięcznej pracy całego zespołu – jego Biura, informatyków, grafików i marketingu.
Samo zgłoszenie projektu było pomysłem Prezesa Sławomira Kuffla, który od samego początku
bardzo entuzjastycznie podchodził do stworzenia aplikacji, której do tej pory nikt nie potrzebował
i nawet nie wiedział, że może się komuś przydać, a o której już zaczyna być głośno na rynku
ubezpieczeń, zanim jeszcze ją wdrożyliśmy. Aplikacja może być narzędziem wspierającym proces
oceny ryzyka, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie ubezpieczenia dla trudnych branż, dla których
obecnie bywa to niemożliwe. Jednak wyróżnienie aplikacji w konkursie jest szczególnie ważne,
ponieważ oceniali ją ludzie spoza branży ubezpieczeniowej, którzy z ryzykiem nie mają styczności
na co dzień. Dzięki usystematyzowanym kontrolom MRC wprowadza standaryzację
i powtarzalność audytów (także bez obecności osób trzecich na terenie zakładu), zapewnia
zachowanie ciągłości realizacji zaleceń, dzięki czemu wyznacza nowy kierunek zarówno wśród
ubezpieczonych, jak i całej branży ubezpieczeniowej. Taka możliwość wykracza poza obecną
praktykę na rynku brokerskim, który w chwili obecnej nie posiada takiego narzędzia. Już od
pewnego czasu spotykamy się z Zakładami Ubezpieczeń, rozpowszechniamy aplikację wśród
naszych Klientów – chcemy im pokazać nowe podejście do zarządzania ryzykiem, które dzięki MRC
jest teraz możliwe. A im więcej się o tym mówi, tym większa szansa, że zainteresowani nas usłyszą.
Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. zł, która finansowana jest ze środków
poddziałania 2.4.1 PO IR. W sumie budżet konkursu wyniósł 2,1 mln zł.
Patronem konkursu jest Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii) oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
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