
 

„Modern vezető” csomag 
 

50 óra vezetői tanácsadás 
+20 óra on-line soft skill képzés  
 
Kiknek ajánljuk?  
Elsősorban 3-10 fő közötti mikrovállalkozásoknak, ahol a 
tulajdonos/ügyvezető még egyszemélyben irányítja a csapatot, 
hiszen az Ő készségeinek fejlesztése pozitív hatással lesz az 
egész cég működésére.  
 
Tanácsadás 
Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés: 50 óra 
(1 300 000 Ft) 
On-line októrendszerünkkel felmérjük, hogy a cég vezetőjének 
mely területen van szüksége fejlődésre, aminek 
eredményeképpen jobb vezetővé válhat. A program elvégzését 
követően visszajelzést adunk a fejlesztendő területekről és 
egyéni fejlesztési tervet állítunk össze. Vezetői coaching során 
menedzsment tudás-, készség-, és kompetenciafejlesztést 
valósítunk meg.  
 

„Modern szervezet” csomag 
 

50 óra szervezetfejlesztési tanácsadás 
+ 20 óra on-line soft skill képzés  
 
Kiknek ajánljuk?  
Elsősorban kisvállalkozásoknak.  
Online diagnosztikai kérdőívvel felmérjük a szervezet működését  
 
 
 
Tanácsadás 
Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés 50 óra  
(1 206 800 Ft)  
Készítünk egy pillanatfelvételt cégről, a szervezeti diagnózissal 
felmérjük a fejlesztendő területeket, s a cég vezetésével közösen 
kijelöljük az utat. A szervezet jelenlegi működésének felmérése: 
on-line diagnosztikai kérdőív kitöltése. Szervezeti struktúra 
átvilágítása, struktúra elemzése. Javaslat a folyamatok 
optimalizálásra, a lehetséges szervezetfejlesztési folyamatokra.  
 

Képzés 
20 óra - gazdasági ágazattól független – kompetenciafejlesztő online soft skill képzés, mely a munkaerő-piacon széleskörűen 

alkalmazható kompetenciák megszerzésére vagy fejlesztésére irányul. A pályázati felhívás keretében online képzések 
igénybevétele is támogatható, így nem kell kivenni az alkalmazottakat a munkából. 

Létszám: Szervezetenként minimum 5 fő 
Díjazás: óradíj: 3000Ft/fő, 1 fő képzése: 60 ezer Ft 

 
 

        GINOP Plusz -1.2.1-21 
                A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

              alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázati felhíváshoz 
 

 

Bemutatkozunk Szervezetfejlesztés Csomagjaink részletesen Referenciáink 
 

                  
       AGORA Start 

 
Az AGORA START szolgáltatáscsomagja mikro- és kisvállakozásoknak 
kínál megoldást: ne csak az eszközpark újuljon meg, hanem gazdagodjon 
tudással a cég vezetése és a szervezet is. Megkeressük együtt a 
fejlesztendő területeket, utat mutatunk. Segítünk elérni azokat a célokat, 
melyeket egyedül nem sikerülne, meglátni olyan jövőt, amit el sem merne 
képzelni. Mindezt úgy, hogy csak akkor vagyunk ott, amikor szükség van 
ránk, akkor viszont értéket teremtünk.  

 
 
 
 

 

https://agoraintezet.hu
https://agoraintezet.hu/csapatunk/
https://agoraintezet.hu/szervezetfejlesztes/
https://agoraintezet.hu/vinop-121-21/
https://agoraintezet.hu/reszletes-referenciaink/


 
 

  

 

 

 

 

 

Miért az AGORA? 
 

A projekt megfelelő eredmények elérése esetén fordul át visszatérítendő támogatásból vissza nem térítendő 
támogatássá. Tanácsadásunkkal segítjük, hogy a vissza nem térítendő támogatás az elérhető legmagasabb legyen! 

• Szervezet- és vezetőfejlesztésben az élen vagyunk: több, 
mint 200 minősített cég között az 5. legjobb értékeléssel 
rendelkezik az AGORA. Ha minket választ, a minőséget választja. 
 
• Ismerjük, értjük a magyar kis és középvállalkozókat, több 
mint 70 céggel dolgoztunk együtt GINOP 5.3.2-es illetve GINOP 
6.1.6-os projektekben. 
 
• 1,2 milliárd forintnyi árbevételünk volt pályázatból 
megvalósuló képzésekből, szervezetfejlesztésből az elmúlt 10 
évben. Ismerjük a pályázati metodikát, megírjuk a 

kitöltőprogramban a tanácsadásra, képzésre vonatkozó részt, lebonyolításkor úgy adjuk át a szükséges dokumentációt, 
hogy benyújtható legyen elszámolásra. 

• Foglalkozunk kis projektekkel is. A minősítésben előttünk járó cégek tipikus projektmérete 10-50 illetve 50-100 millió forint, 
évi 8-12 projekttel. Mi 75 projektet valósítottunk meg, van gyakorlatunk a nagy darabszámú projektek magas szakmai 
színvonalú megvalósításában. 

• Tudjuk, hogy a vállalkozók elfoglaltak, mi is azok vagyunk, ismerjük a napi problémáikat. Szolgáltatáscsomagjainkat úgy 
alakítottuk ki, hogy a tanácsadás egy része diagnosztikai tesztekkel on-line elvégezhető legyen. A tanácsadás 60-80 %-a 
személyes jelenlét nélkül zajlik, nem raboljuk az időt. Amikor ott vagyunk, akkor értéket teremtünk. 

• On-line kompetenciafejlesztő képzésünkkel nem kell kivenni az alkalmazottakat a munkából. 
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