
 
  

                                                     

 

Pénzügyi- és Vállalkozói Szemléletformálás (PVSZ) 
Vállalkozz Tudatosan! 

Az Országos Vállalkozói Mentorprogram elnevezésű kiemelt projekt keretében a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) hamarosan elindítja a hazai kis és középvállalkozások (kkv-k) számára Pénzügyi 
Vállalkozói Szemléletformálás szolgáltatását.  

A pályázati időszak tervezetten 2021. május 1-én kezdődik. A részletes feltételek a pályázati 
felhívásban és a www.vallalkozztudatosan.hu honlapon lesznek olvashatók. 

Cél 

A szolgáltatás elsődleges célja a kkv szektor számára versenyképes vállalkozói ismeretek átadása, a 
vállalkozói- és a fejlesztési forrásbevonási aktivitás növelése, valamint a kkv-k pénzügyi tudatosságának 
fejlesztése. A támogatás egyrészt pénzügyi tudatosságnövelő interaktív e-learning képzés, másrészt 
szakértőkkel folytatott konzultáció formájában valósul meg. A támogatási folyamat a kkv-k részére 
összeállított finanszírozási dokumentumcsomag átadásával zárul. 

A szolgáltatás keretében az első 1500 sikeresen pályázó vállalat számára elérhetővé válik akár két 
ingyenes pénzügyi szakértői konzultációs alkalom. Ennek előfeltétele az e-learning tananyag sikeres és 
igazolt elsajátítása. Célunk, hogy legalább 200 újonnan alapított vállalkozás is részt vegyen. 

Előnyök a partnereknek: 

1. Értékesítés: Ellenszolgáltatási igény nélküli lead- és ügyfélgenerálásban való együttműködés 
2. Működés: Finanszírozási eszközök tudatosabb és felkészültebb igénybevétele a kkv-k által: 

o Gyorsabb, egyszerűbb (kevésbé kapacitásigényes) ügyintézés, hiszen a programban 
résztvevő kkv-k már kész és validált tervekkel és dokumentációval érkeznek 

o Csökkenő marketing és sales költségek a vállalkozások pénzügyi tájékozottsága révén, 
o Potenciálisan jobb kkv fizetőképesség, kevesebb bedőlő konstrukció.  

3. PR: Egy országos léptékű, jelenleg is sikeres és elismert, MKIK-val közös, több ezer kkv-t 
tömörítő, uniós finanszírozású kkv-fejlesztési programban való kiemelt közvetítői szerep 

Előnyök a vállalkozásoknak: 

1. Alapvető, naprakész, könnyen és saját tempóban elsajátítható pénzügyi ismeretekhez jut 
2. Lehetősége nyílik a Tudatos Vállalkozói Cím megszerzésére, mellyel ingyenesen jut hozzá egy 

akár 400 000 forint piaci értékű képzési és tanácsadási szolgáltatáscsomaghoz 
3. + 20 pontot kaphat a GINOP+  kkv-fejlesztési (a korábbi VINOP-1.2.1-21) pályázaton, így az ott 

elnyert visszatérítendő támogatás 20%-a vissza nem térítendő támogatássá alakulhat 
4. +5 pont a GINOP-1.2.8. pályázaton résztvevőknek 

Kapcsolat 
http://vallalkozztudatosan.hu/ 
Huszár Tamás PVSZ szakmai koordinátor 
+36 20 586 3902 
huszar.tamas@mkik.hu 


