
 
 

Cégátvilágítás 
A sikeres pályázati felkészülés kulcsa 

 
 
 

 



 
 

1. Alapítás éve: 2000 

 
2. Céljai: Elősegítse a Dél-Alföldi Régióban az információ technológia 

szolgáltatásainak elterjesztését, megismertetését, részt vegyen a 
fejlesztésekben és a megvalósult rendszerek üzemeltetésében. 

 
3. Nagy szakmai múlttal, széles kapcsolati tőkével rendelkező szolgáltató 

szegedi székhelyű vállalkozás, 

 
4. Közel 900 tagot számláló adatbázissal, és élő vállalti kapcsolatokkal 

rendelkező cég, 

 
5. Az IR Kft. megbízói: KKV-k, nagyvállalatok, önkormányzatok. 
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1. Célja: Felkészülés a Széchényi Terv Plusz pályázati ciklus kiírásaira 

 

2. A felkészülés módja: 

• Jogi megfelelés vizsgálat, 

• Pénzügyi vizsgálat, 

• Szervezeti vizsgálat. 

 

3. A felkészülés eszközei: 

• IR Kft. által kidolgozott cégátvilágítási 

rendszer használata 
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4. Előnyei: 

 

• A megszigorított 2014-2020-as pályázati rendszerek eredményeképpen minden 
cégnek ajánlott előzetesen felkészülni a pályázat benyújtása előtt annak 
érdekében, hogy sikeres legyen az általa benyújtott konstrukció. 

• A cégátvilágítás segítségével az Ügyfél megbizonyosodhat arról, hogy 
pénzügyileg, jogilag, szervezetileg megfelel-e egy pályázat benyújtására. Ehhez 
az IR Kft. a speciális erre a célra kidolgozott átvilágítási rendszerét használja. 

• Az átvilágítás során az IR Kft. bekér Önöktől olyan dokumentumokat, és 
információkat, amely segítségével le tudja folytatni az átvilágítást. Ilyen például a 
Főkönyvi kivonat, Beszámoló, Cégkivonat, KKV nyilatkozat, stb. 

• Ezen dokumentumok megléte a későbbiekben használatos lesz a pályázat 
benyújtásához, tehát mindenképpen előnyös, mint felkészülési lépés. 
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5. Menete: 

 

• A cégátvilágítás során az IR Kft. 

a belső átvilágítási 

rendszerét használja, 

• Ezen túl használják még 

azokat a dokumentumokat, 

amelyet az Ügyfél benyújt részükre, 
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5. Menete: 

 

• Kiegészítésül szolgál az Opten Informatikai Kft. rendszere, amely segítségével 
teljeskörűen alá tudja támasztani az információkat, amelyeket átadnak az 
Ügyfélnek, 

• Ezen dokumentumok segítségével vonják le a következtetést, és készítenek el 
egy írásos összefoglalót, amelyet eljuttatnak az Ügyfélnek. 

• A több szempontból hasznos dokumentum pénzügyi útmutatást adhat a 
cégeknek, hogy belevágjanak-e önerős pályázatokba, lesz-e elég forrás arra, 
hogy a tervezett projektet megvalósítsák, kapnak egy olyan képet a cégükről, 
amely segítségével mérlegelhetik, hogy benyújtják-e a pályázatukat vagy sem. 
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6. Végeredmény: 
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• A cégátvilágítás végezetével 

az Ügyfél egy olyan dokumentumot 

fog kapni, amely teljeskörű információt 

nyújt a pályázat szempontjából 

a pénzügyi helyzetéről, 
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6. Végeredmény: 

 

• Összefoglaló képet kap arról, hogy azon dokumentumok, amelyeket bizonyos 
szempontok alapján benyújtott az IR Kft. részére, megfelelőek-e, vagy sem, 

• Előszűrésként képet kaphat arról, hogy milyen szempontoknak kell megfelelni egy 
esetleges pályázat benyújtásakor, 

• Kap egy összefoglaló elemzést, hogy az eredmények, illetve az elképzelésekből 
adódóan milyen pályázati lehetőséget kívánunk nyújtani cégének, 

• Betekintést nyerhet abba, hogy mely Operatív Programok milyen konstrukciókkal 
bírnak, így könnyebben be tudja azonosítani a jövőbeni pályázási irányokat. 
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  IR Intelligens Régió® Üzleti 
Kommunikációs Kft. tevékenységei 

I. Információtechnológia: 

• Szerver és hoszting szolgáltatások, DNS, mail, FTP 

• Webdesign, - E-business fejlesztések, webáruház készítés 

• On-line ügyfélszolgálat 

• Egyedi szoftverfejlesztés 

• Informatikai és információtechnológiai pályázatokhoz ajánlatkészítése, megvalósítás 

• Sablon weboldal értékesítés 

II. Tanácsadás: 

• Az IR Intelligens Régió® Üzleti Kommunikációs Kft. akkreditált tanácsadóként (ROP- 
VTSA-2012-1135) az alábbi akkreditált területeken nyújt szolgáltatást. 

• Online megjelenés, e-kereskedelem - 6201 Számítógépes programozás 

• Marketing - 7021 PR, Kommunikáció 

• Vállalati stratégia - 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

• Szervezetfejlesztés - 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
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Köszönöm a figyelmét! 
 

Fehér Éva 
IR Intelligens Régió® Üzleti 

Kommunikációs Kft. 
Ügyvezető Igazgató 

www.intelligensregio.hu 

http://www.intelligensregio.hu/

