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Gyakran ismételt kérdések és válaszok
Második esély és Generációváltás programrészek
1

Ingyenes programról van szó? Van-e esetleg valamilyen kötelezettségem, ha jelentkezem a programba?
Ha igen, milyen kötelezettségeim vannak?
A szolgáltatás díjmentes, annak értéke a vállalkozás még rendelkezésre álló átmeneti támogatási, csekély
összegű támogatási (de minimis), vagy induló vállalkozások számára nyújtott támogatási keretéből kerül
levonásra.
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Mi a tanácsadás célja/lényege?
Generációváltás:
A program tanácsadói szolgáltatásokon keresztül segíti a vállalkozásokat:
• a cégérték meghatározásában.
• az átadási folyamat tervezésében és abban, hogy a generációváltás előtt álló tulajdonos eladhatóvá,
átadhatóvá tegye vállalkozását,
• továbbá az utódlási/átadási folyamathoz szükséges, megfelelő finanszírozási forrás megtalálásában.
Második esély:
A Második esély programrész keretében alkalmazott gazdálkodási cégszűrési- és válságelőrejelzési
módszertan segítségével lehetővé válik a válság jeleinek korai felismerése és előrejelzése. Ehhez
kapcsolódóan a program szakértői tanácsadással járul hozzá a nehéz helyzetben lévő vállalkozások
problémáinak megoldásához, kezeléséhez, a vállalkozás átalakításához vagy adott esetben újraindításához.
A szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk a vállalkozások működése során tapasztalt problémák,
elakadások beazonosításában és megoldásában.
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Hogyan kell jelentkezni a programba?
A program honlapján: https://evolucio.ifka.hu
A regisztrációhoz szüksége lesz KAÜ (Ügyfélkapu) felhasználói azonosítójára és jelszavára.
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Hogyan kell jelentkezni a felületen keresztül?
Ebben részletesen segít a dokumentumtárban található kitöltési útmutató

5

Csak ügyfélkapun keresztül lehet jelentkezni?
Igen. A „Bejelentkezés PÁLYÁZÓK részére” gombra kattintva
tud belépni a felületre (A belépés KAÜ azonosítás után
történik meg, tehát a saját ügyfélkapus felhasználónevével
és jelszavával tud belépni).
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Mennyire bonyolult az adminisztráció, beszámoló készítése?
A vállalkozást érintő néhány alapadat megadása és alapkérdés megválaszolása szükséges a sikeres
regisztrációhoz. Ezek kitöltése csupán néhány percet vesz igénybe.
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Milyen vállalkozások jelentkezhetnek? Kik pályázhatnak?
Generációváltás:
A díjmentes szolgáltatásokra azok a kis-, és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek rendelkeznek
legalább öt lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, valamint nem állnak jogerős végzéssel
elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott - eljárás alatt, valamint a tulajdonos életkora 55 év vagy afeletti.
Jogi norma szerint: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek, szövetkezetek
Második esély:
A díjmentes szolgáltatásokra azok a kis-, és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek rendelkeznek
legalább három lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, valamint nem állnak jogerős
végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott – eljárás alatt.
Jogi norma szerint: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek, szövetkezetek. Erről bővebben a
honlapon található “Részvételi feltételek” dokumentumból tájékozódhat.
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A Generációváltás program lépései/folyamata:

1

2

REGISZTRÁCIÓ
ÉS ALAPADATOK
MEGADÁSA

3

ÖNÉRTÉKELÉSI
KÉRDŐÍV
KITÖLTÉSE

evolucio.ifka.hu
· belépés személyes
ügyfélkapu
felhasználónévvel
és jelszóval

· generációváltáshoz
kapcsolódó kérdések
megválaszolása

· cég alapadatok rögzítése

4

ONLINE
KALKULÁTOR
SEGÍTSÉGÉVEL
CÉGÉRTÉK
SZÁMÍTÁS

· a vállalkozás értékének
meghatározása online
kalkulátor segítségével

TANÁCSADÁS,
CÉGELEMZÉS,
ÁTADÁSI FOLYAMAT
MEGTERVEZÉSE

· teljeskörű cégelemzés
· cégre szabott tanácsadás
· fejlesztési lépések
meghatározása
· az átadás folyamatának
megtervezése

Részletek: evolucio.ifka.hu
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A Második esély program lépései/folyamata:

ÜGYFÉL

1

3

2

REGISZTRÁCIÓ
ÉS ALAPADATOK
MEGADÁSA*

PÉNZÜGYI
ADATOK
MEGADÁSA

4

DÍJMENTES
CÉGELEMZÉS

5

DÍJMENTES
TANÁCSADÁSI
LEHETŐSÉG

ÁTALAKÍTÁSI
TERV
ELKÉSZÍTÉSE

evolucio.ifka.hu

*Belépés személyes ügyfélkapu
felhasználónévvel és jelszóval

Részletek: evolucio.ifka.hu
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Milyen igénybe vehető szolgáltatások vannak?
Generációváltás
A Generációváltás program főleg tanácsadói szolgáltatásokon keresztül segíti a vállalkozásokat:
• a cégérték meghatározásában
• az átadási folyamat tervezésében és abban, hogy a generációváltás előtt álló tulajdonos eladhatóvá,
átadhatóvá tegye vállalkozását.
• továbbá az utódlási/átadási folyamathoz szükséges, megfelelő finanszírozási forrás megtalálásában.
Ezen kívül a regisztráció után elérhető egy kalkulátor, amely segít tájékozódni a vállalkozás piaci értékének
meghatározásában.
Második esély
A Második esély program keretében szintén tanácsadással, ezen belül speciális cégdiagnosztikával, valamint
szakértők bevonásával segítjük a válságba jutott vállalkozások fejlesztését, működésük átalakítását.
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Kik lesznek a tanácsadók?
Mind a Generációváltás, mind pedig a Második esély programrész keretében több éves
hazai és nemzetközi piaci tapasztalattal rendelkező, gazdálkodási, pénzügyi,
menedzsment, valamint üzletfejlesztési szakterületen jártas tanácsadók
segítik a programokra jelentkező vállalkozásokat.
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Tanácsadókkal hogyan vesszük fel a kapcsolatot?
A regisztrációt követően a tanácsadó veszi fel
a kapcsolatot a jelentkezőkkel.
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A tanácsadó mely területeken tud nekem segítséget nyújtani? Pl. Finanszírozás, likviditási problémák, HR
területek stb.?
A tanácsadó átfogóan igyekszik segítséget nyújtani a vállalkozást illetően. Nemzetközi sztenderdeken
alapuló, egyedülálló cégdiagnosztika segítségével elemzik a programban résztvevő vállalkozások pénzügyi
és gazdasági helyzetét, valamint az elemzés eredményeként meghatározzák a cég értékét az aktuális piaci
helyzetekhez illeszkedően. A létrehozott eszközkészlet természetesen nem helyettesíti a pénzügyi
tanácsadó szerepét, de megbízható iránytűként működhet a vállalatok életében.
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Csak újrakezdő vállalkozások jelentkezhetnek? COVID-19 által sújtott vállalkozások jelentkezhetnek-e?
Teljesen új, most induló vállalkozások jelentkezhetnek?
Generációváltás
Minden olyan hazai mikro, kis- és középvállalkozás jelentkezhet, akinél fennáll a generációváltás lehetősége
a cég életében vagy a közeljövőben tervezi az utódlást/cégátadást lebonyolítani.
Második esély
Minden olyan cég jelentkezhet, akik csődközeli helyzetben vannak, de újratervezéssel esélyük lenne egy
második indulásra. A projekt célja segítség nyújtása ahhoz, hogy a korábban csődbe ment vállalkozók újra
induljanak, ezzel egy második lehetőséget kapjanak. Így tehát a diagnosztikai szolgáltatás minden
vállalkozás számára elérhető.
A tanácsadási szolgáltatás igénybevétele további feltételhez kötött, amelyek a Részvételi feltételek c.
dokumentumban érhetőek el. https://evolucio.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar
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Szükséges bármilyen szerződést aláírnunk? Pl. együttműködési szerződés?
A szolgáltatások igénybevételének feltétele egy nyilatkozat benyújtása, amelyben a résztvevő vállalkozás
nyilatkozik a korábban, más támogatási program keretében kapott támogatásokról.
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Milyen korlátozó tényező merülhet fel?
Szolgáltatásaink díjmentesek, azonban viszont értékük a de minimis keretéből kerül levonásra.
Amennyiben a jelentkező vállalkozás de minimis keretén már nem áll rendelkezésre a szolgáltatás értékének
megfelelő összeg, díjazás ellenében továbbra is igénybe veheti a program minden eszközét
és szolgáltatását.
A tanácsadási szolgáltatás igénybevétele további feltételhez kötött, amelyek a Részvételi feltételek c.
dokumentumban érhetőek el. https://evolucio.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar
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Mennyi időn belül zajlik le a tanácsadás?
A résztvevő vállalkozás igényeitől, kollégáinak időbeosztásától, a kihívások jellegétől
és a rendelkezésre álló szakemberektől függ. A tanácsadási alkalmak minden
esetben előre egyeztetett időpontok szerint, a résztvevőkhöz igazodva
kerülnek meghatározásra.
Generációváltás programrész esetében:
3 nap, azaz 3×8 tanácsadói órát tartalmaz a program.
Második esély programrész esetében:
1,5 nap, azaz 1,5×8 tanácsadói órát tartalmaz a program.
Európai Regionális
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Születik-e bármilyen írásos anyag a folyamat végén?
Igen. A program végén az IFKA igazolást állít ki a támogatás tartalmáról, jogcíméről és értékéről.
Valamint a Generációváltás programrész keretében Átadási terv készül, a Második esély rész keretében
pedig Átalakítási tervet készítünk és adunk át a résztvevő vállalkozás részére.
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Hogyan garantálja az IFKA az adatok bizalmas kezelését?
Az adatok kezelését és felhasználását a honlapon található Adatkezelési szabályzat tartalmazza.
(https://evolucio.ifka.hu/medias/4/evolaciaadatkezelasiszabalyzat.pdf)
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A tanácsadón kívül ki fér még hozzá az elkészült írásos anyaghoz?
Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programjának az érintett programrészbe bevont kollégái. Az adatok
kezelése minden esetben szigorúan bizalmasan, az Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint történik.
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Segít a tanácsadó a javasolt program, akcióterv lebonyolításában?
Amennyiben a program keretében rendelkezésre álló időkeretbe belefér, akkor igen.
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