
A program átfogó megoldást kínál a generációváltó és a válságba sodródott vállalko-
zások számára. Célja, hogy fejlessze a vállalkozásokat támogató jogi és üzleti szol-
gáltatások piacát, képezze a kkv-k életét aktívan támogató piaci szereplőket (mint 
például ügyvédek és könyvelők), szakértői tanácsadással felkészítse a hazai kkv-kat 
az előttük álló generációváltás folyamatára. 

  
GENERÁCIÓVÁLTÁS

A cégátadás és utódlás lebonyolítása hosszútávú stratégiai és pénzügyi tervezést, tudatos vállalkozói hozzáállást 
igényel, azonban a hazai vállalkozói kultúrában még nem alakultak ki erre vonatkozó gyakorlatok. Minden sikeres 
vállalkozás életében kritikus fordulópont a vezetőváltás, de egyben megújulást ígérő lehetőség is, főleg akkor, ha egy 
innovatív technológiai változással együtt történik meg. 

Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Programjának célja, hogy fejlessze a vállalkozásokat támogató jogi és 
üzleti szolgáltatások piacát, valamint díjmentesen igénybe vehető szakértői tanácsadással felkészítse a hazai 
kkv-kat az előttük álló generációváltás folyamatára.

Nemzetközi sztenderdeken alapuló, egyedülálló cégdiagnosztika segítségével elemzik a programban résztvevő vál-
lalkozások 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.

Tanácsadói szolgáltatásokon keresztül a program segíti a vállalkozásokat:

• A cégérték meghatározásában.

• Az átadási folyamat tervezésében és abban, hogy a generációváltás előtt álló tulajdonos eladhatóvá, 
átadhatóvá tegye vállalkozását.

• A megfelelő finanszírozási forrás megtalálásában.

A program részeként továbbá díjmentesen elérhető:

• sablonok, szerződésminták, melyek a cégátadás  
folyamatában segítik a vállalkozásokat,

• módszertan, e-learning tananyag, melyek a hazai  
kkv szektor, valamint a vállalkozások életét segítő  
szakértők felkészítésében nyújtanak segítséget.

EVOLÚCIÓ – MEGÚJULÓ VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA
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VÁLLALKOZÓI ÚJRAKEZDÉS (MÁSODIK ESÉLY)

A Második esély program speciális cégdiagnosztikával, valamint szakértők bevonásával segíti a válságba jutott vál-
lalkozások fejlesztését, működésük átalakítását.

A Második esély programrész keretében egy olyan gazdálkodási cégszűrési- és válságelőrejelzési módszertannal 
ismerkedhetnek meg a program résztvevői, amelynek segítségével lehetővé válik a válság jeleinek korai előrejelzése. 
Ehhez kapcsolódóan a program szakértői tanácsadással járul hozzá a nehéz helyzetben lévő vállalkozások problé-
máinak megoldásához, kezeléséhez.

 
 VÁLLALKOZÁSKUTATÓI- ÉS ELEMZŐI HÁLÓZAT

A Vállalkozáskutatói- és Elemzői Hálózat célja, hogy teret adjon a vállalkozások világát kutató és elemző szakértők 
közötti kapcsolat erősítésének, és a vállalkozásokkal és vállalkozókkal kapcsolatos inspiratív diskurzusoknak.

A Vállalkozáskutatói- és Elemzői Hálózat létrehozásának célja a vállalkozáskutatási együttműködés megszervezése 
illetve erősítése, a vállalkozások kutatóinak és elemzőinek hálózatba szervezése révén. Célja továbbá a vállalkozá-
sokkal kapcsolatos szisztematikus tudás bővítése illetve mélyítése, valamint ismertségének növelése.

A Vállalkozáskutatási- és elemzőközpont feladatai:

• Vállalkozáskutatási együttműködések erősítése, hálózatba szervezése;

• Vállalkozások világára vonatkozó szisztematikus tudás bővítése és mélyítése;

• KKV Stratégia intézkedéseinek megalapozása, értékelése;

• KKV Stratégia intézkedéseinek kidolgozásának támogatása.

 
VÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK

E-learning felület

Digitális transzformáció a válságálló és „jövőbiztos” vállalatokért! A digitális transzformációt 
és a generációváltást sikeresen végrehajtó vállalatoknak nő az esélye a külpiacra lépésre 
és a regionális, vagy akár globális szerep megszerzésére is. Magyarország 
nemzetgazdaságának kiemelkedő kihívásaira válaszul készül az eddigi legátfogóbb
KKV-knak szóló képzési csomag a Budapest Institute of Banking (BIB) Zrt-nél. 
Egy olyan referenciaértékkel bíró, egyedülálló digitális tananyag készült 
a kkv-k számára, amely választ ad a vállalkozásokat érintő összes 
releváns kérdésre, kiemelt fókusszal a humántőke jelentőségére 
a digitális transzformáció során.
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A képzés egyedülálló:

• 9 modulból álló komplex tudástár

• saját tempóban elvégezhető, jól tagolt E-learning keretben

• átfogó betekintés több sikeres generációváltó vállalat működésébe

• interjúk megoldás-szállítókkal

• trendek magyarázata és konkrét megoldási javaslatok

A felsorolt modulok az https://ekkv.hu/ oldalon érhetők el. 

Modulok:

1  A közvetlen vezetés átadása

2  HR kihívások és agilis transzformáció 

3  Digitalizáció – általános

4  Üzleti innováció

5  Nemzetközi kapcsolatok és piaci terjeszkedés

6  Finanszírozás

7  Belső és külső vállalati kommunikáció

8  Változás-menedzsment

9  Szektoronkénti digitalizáció

A program az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budapest Institute of Banking Zrt. konzorciumában valósul meg. 
A projekt megvalósítására létrejött konzorcium általános elvárásai a programmal szemben a versenyképes vállal-
kozói ismeretek terjesztése, a hazai kkv-k működési és vezetési gyakorlatának fejlesztése, valamint a vállalkozói 
tudatosság ösztönzése.
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