
Magyar Multi Program (MMP) szakértői szolgáltatásai 

A Magyar Multi Program (MMP) a Magyarországon működő vállalkozások 5-10%-át adó, dinamikusan 

növekvő és innovatív kkv-k egyedi fejlődéséhez járul hozzá, jelentős pénzügyi erőforrások és szerteágazó 

szakmai támogatás biztosításával. Az MMP a jelen növekedési bajnokainak, a jövő magyar „multijainak” szól. 

A program öt területen nyújt szakmai támogatást minősített szakértők szolgáltatásain keresztül a növekedési 

célok eléréséhez, a nemzetközi nagyvállalattá fejlődéshez: 

A pályázók 5 egyszerű lépés elvégzésével 

választhatnak maguknak szakmai 

szolgáltatót: GINOP Plusz nyáron megnyíló 

pályázatai között jelentős 

összegű fejlesztési források 

fognak az érdeklődő vállalkozások 

rendelkezésére állni, melynek keretében a fenti 

minősített szakértői szolgáltatások igénybevételére 

nyílik lehetőség. 

GINOP PLUSZ- 

1.1.2-21 

Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 

növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása 

100 egyszerűsített 
2021.10.11- 

2022.09.01. 

GINOP PLUSZ- 

1.2.1-21 

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 

kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
200 egyszerűsített még nem ismert 

GINOP PLUSZ- 

1.2.2-21 

GINOP PLUSZ- 

1.3.1-21 

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program (2. és 3. kör) 

„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, 

kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása 

50 

30 

egyszerűsített 

egyszerűsített 

2021. szeptember 

(tervezett) 

2021.09 – 2022.09 

(tervezett) 

A Königsberg Consulting egyike a legmagasabban kvalifikált minősített 

szakértői csapatoknak*. Dinamikus növekedéssel, tapasztalt, megbízható, 

naprakész ismeretekkel rendelkező szakértőkkel, jelentős piaci múlttal 

kínálunk szervezetének digitális transzformációt elősegítő tanácsadást, 

valamint támogatást a szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok 

optimalizálásában. Az MMP minősített szakértőjeként kérdései 

megválaszolásában állunk rendelkezésére. 

* https://mmp.ifka.hu/szakertoi-portal/hu/companies/item/229

/100 
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FELHÍVÁS CÍME AZONOSÍTÓ 

Szervezeti struktúra és 

tevékenységek/folyamatok 

optimalizálása 

Vezetői- és menedzsment 

tanácsadás / fejlesztés 

Releváns képzési, személyiség- és 

készségfejlesztő programok 

kialakítása, képzési terv készítése 

Munkavállalói értékelési 

rendszerek kialakítása 

külpiacra 

jutás 

műszaki -, 

termék - és 

szolgáltatás 

fejlesztés 

HR, 

szervezet - 

és 

folyamat - 

fejlesztés 

márka - és 

arculat - 

építés 

stratégiai 

és pénzügyi 

tanácsadás 

94 
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