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Kkv-fejlesztésünk térképe 
Műhelymunka intézményvezetőknek a hazai kkv -fejleszté-

sek és támogatások térképének közös megjelenítésére 
2019. november. 6. 9:00-12:30, Budapest, Andrássy út 100. (IFKA)  

 

Szervezetünk az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. mintegy 30 éve 

foglalkozik kis- és közepes vállalkozások fejlesztésével. Az országos Modern 

Mintaüzemek vagy a Magyar Multi programnak éppúgy gazdái vagyunk, mint a társadalmi vállalko-

zások fejlesztését célzó vagy a munkaerő-felhasználást és szervezeti működést javító, rugalmas 

foglalkoztatási projekteknek. Emellett számos nemzetközi, főleg Interreges, szintén a kkv-világ támogatását ösz-

tönző programban vagyunk vezetők vagy partnerek (https://www.interregeurope.eu/ffwdeurope/) 

. 

 

A programnak kettős aktualitása van. Egyrészt készül a Kor-

mány 2019-2030-as kkv-stratégiája, amelyben a megfogalma-

zott feladatok hatékony ellátásához elengedhetetlen az intézmények közötti együttműködés, a szi-

nergiák kiaknázása. Másrészt az IFKA-nak – több nemzetközi projekt kapcsán is – most van lehető-

sége részleteiben is betekinteni az adaptálható nemzetközi gyakorlatokba és ezzel bővíteni a fejlesz-

tés eszköztárát. 
 

 

A hazai gyakorlatban a kkv-fejlesztést célzó szervezetek és intézmények 

szaktudásuk legjavát adva, de alapvetően a saját érdekeik mentén támogat-

ják a vállalkozások egy-egy szegmensét vagy a teljes kkv-kör egy-egy tevékenységét. Csakhogy egy 

vállalkozó ebben a rendszerben elvész, sőt sokszor még az intézményrendszerben dolgozó kolle-

gáknak is nehezen átlátható, hogy ki mit nyújt, milyen feladatot lát el. Annak érdekében, hogy ezen 

változtatni tudjunk, 2019 márciusában elindítottunk egy párbeszédet az intézkedések rendszerezésére, aminek 

immár a harmadik állomásához érkeztünk.  

 

Fő kérdéseink ezúttal a következők: 

 Melyik intézmény milyen szolgáltatásokat nyújt és milyen típusú kkv-knak?  

 Milyen támogatási formákat alkalmazunk és mi alapozza meg ezek szükségességét, indokoltságát?  

 Milyen tapasztalataink vannak: mit látunk lehetséges további igénynek, fejlesztési lehetőségnek?  
 Hogyan kapcsolódunk egymáshoz és hogyan kapcsolódhatnánk? 

 

 

Külön-külön ezek a kérdések nem vagy csak nagyon nehezen válaszolha-

tók meg. Kellünk hozzá mindannyian, a közös munkánk, a közös gondol-

kodásunk.  

A műhelymunka zártkörű, ide azokat a szervezeteket vagy személyeket hívtuk meg, 

akik sok kkv-t támogatnak közvetlenül, ezért akár több száz vagy ezer vállalat műkö-

désével találkoznak, akiknek ezért számos életszerű és hiteles tapasztalatuk van e 

világ törvényszerűségeiről.  

 

 

A szervezők 

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
1062 Budapest, Andrássy út 100.  

Tel.: +36 1 312 2213 - E-mail: info@ifka.hu 

A műhelymunka aktualitása 

Fő kérdéseink 

Amit a közös munka adni tud 

https://www.interregeurope.eu/ffwdeurope/
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Célunk, hogy megszülessen egy közös kkv-szolgáltatási térkép, amely láttatja azt, hogy mely intézmény mivel 

foglalkozik, kiknek nyújt és milyen típusú szolgáltatást a hazai környezetben. Az eddigi műhelymunkák tapasz-

talatai ennél persze sokkal gazdagabbak: új kapcsolatok, lehetőségek, együttműködések alakultak, sok új tudás, 

hazai és nemzetközi jó gyakorlat érkezett meg a résztvevőkhöz.  

 

 

 

08.45 - 09.00 Megérkezés, kávé 

09.00 - 09.30  Bemutatkozás, témafelvezetés, néhány jó nemzetközi gyakorlat  

09.30 - 12.00  Vezetett műhelymunka 

12.00 - 12.15  Összegzés 

12.15 - 13.00 Szendvics ebéd 
 

 

Kérjük, részvételi szándékát 2019. okt. 15-ig az alábbi elérhetőségen szíves-
kedjen jelezni, akadályoztatás esetén a témában illetékes résztvevő személy 
és elérhetősége megadásával: 
  
Kálmán Edina, szervezetfejlesztési csoportvezető: kalman@ifka.hu (kérdés esetén: +36 20 581 2822) 
 
 

 

A program keretei 

Jelentkezés, kapcsolat 

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
1062 Budapest, Andrássy út 100.  

Tel.: +36 1 312 2213 - E-mail: info@ifka.hu 
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