Segítünk indítani!
FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÉS A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓKBAN

Jelentkezési és részvételi tudnivalók
MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

Tisztelt Olvasó!
Jelen kiadvány a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)
„Segítünk indítani! – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása”
programjának keretében készült az Észak-magyarországi és a
Nyugat-dunántúli régiók leendő sikeres üzletemberei számára.
A Segítünk indítani! programok hazánkban 2012. óta érhetők el a
vállalkozónak készülő fiatalok számára. Mára a Közép-dunántúli és
a Közép-magyarországi régióban 400 fölé nőtt azon vállalkozások
száma, amelyek e programokban nyújtott képzéseknek, tanácsadási és mentori tevékenységnek, valamint a megítélt hárommillió
forintos indulótőkének köszönhetik indulásukat és kezdeti sikereiket. A program újra elérhető a vállalkozni kész fiatalok számára.
A kiadvány célja a 2015-től 2017-ig futó Segítünk indítani! programokba jelentkezők számára közérthető és áttekinthető leírást nyújtani a részvétel feltételeiről, a bevonás folyamatáról és a szükséges
tennivalókról. Az MVA mint programgazda számára az adminisztratív szempontoknál fontosabb a jelentkező ügyfelek elégedettsége
és sikeres pályakezdése. Reméljük, hogy ezzel a tájékoztatással
mindehhez egy lépéssel közelebb kerülhetnek!

Mivel foglalkozik az MVA?
Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány független szolgáltató szervezet. Fő feladata a hazai kisés középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásain keresztül
e társadalom- és gazdaságpolitikai értelemben egyaránt
kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása.
A szolgáltatások köre kiterjed mind az induló mikrovállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerősödésre képes
kis- és középvállalkozások segítésére. Országosan ismertek
a mikrohitel-, a vállalati tanácsadás és a fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatását célzó programjai, de határon átnyúló
projektjeivel és nemzetközi kapcsolatai építésével az elmúlt
25 évben a közép-európai térség vállalkozásfejlesztési célú
szervezeteinek meghatározó tagjává vált.
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A program ismertetése
A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása országos
program célja Magyarország területén új egyéni vagy
mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, továbbá anyagi forrás biztosítása kezdeti
költségeikhez. A lebonyolító szervezetek feladata az
egyes régiókban a 18 és 30 év közötti személyek vállalkozásalapítással és -működtetéssel kapcsolatos
ismereteinek és készségeinek fejlesztése, az életképes
üzleti ötletekből – tanácsadók bevonásával – profes�szionális üzleti tervek készítésének segítése, valamint a
vállalkozásindítás kezdeti szakaszában támogató háttér
biztosítása legalább egy éven keresztül.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az
Észak-magyarországi és Nyugat-dunántúli régióban
irányított Segítünk indítani! programok első szakaszában sor kerül a célcsoport megfelelő felkészítésére. A
bevont fiatalok részt vesznek az MVA által szervezett
képzéseken a vállalkozásindításhoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése céljából, és segítséget
kapnak üzleti tervük összeállításához. A képzést sikeresen befejező és jóváhagyott üzleti tervvel vállal
kozásukat megalapító fiatalok a program második
komponensében legfeljebb 3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, és egy éves mentori
segítséget kapnak a kezdeti nehézségek megoldásához.

3 millió Ft támogatás
vállalkozásindítás
üzleti terv kidolgozása
tanácsadás
készségfejlesztés
képzés

A vállalkozások induló költségeinek fedezésére hívatott,
10% önrész mellett nyújtott pénzügyi támogatásra
országosan közel 4 milliárd Ft áll rendelkezésre. Ebből
a keretből az országos program 1 300 fiatal vállalkozás
indításához, és így sikeres vállalkozói karrierje támogatásához kíván hozzájárulni. A program az uniós tagországokban működő Ifjúsági Garancia Rendszer keretében
valósul meg, elősegítve az ifjúsági munkanélküliség csök4

kentését, egyúttal olyan egyéni és mikrovállalkozások
létrejöttét, amelyek vezetői megfelelő tudással és készségekkel rendelkeznek a fenntartható, eredményes, hatékony és szabályszerű működéshez. A fiatal vállalkozók
olyan támogató környezetben kezdhetik meg tevékenységüket, amely a későbbiek során elősegíti a hálózatosodás, a gazdasági együttműködés hasznának érvényesülését, hozzájárulva ezáltal az adott térség jólétéhez.

A program mérföldkövei
A résztvevőknek az alábbi mérföldköveket kell teljesítenie a program sikeres lezárásához:
(Az egyes mérföldkövek, programelemek részletes leírását a következőkben olvashatják.)
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Regisztráció
2
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Kompetenciamérés
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Végleges üzleti terv benyújtása

Tanúsítvány átvétele
10
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Üzleti tervezést segítő tanácsadás

Előzetes üzleti terv benyújtása, konzultáció
8
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Támogatási szerződés aláírása

72+8 órás képzés
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Jelentkezési adatlap benyújtása

Vállalkozásalapítás

Vissza nem térítendő támogatás igénylése
12

Mentorálás
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Ki vehet részt a programban?
A programban 18 és 30 év közötti, nem dolgozó, nappali tagozaton
nem tanuló magyar állampolgárok vehetnek részt, akik más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek. A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához
megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel és vállalkozói attitűddel
rendelkeznek.

Ön megfelel a kritériumoknak?
A régióban állandó vagy
ideiglenes lakcíme van

A támogatási szerződés megkötésekor

Más vállalkozásban többségi
tulajdonnal nem rendelkezik
Nem dolgozik,
nappali tagozaton nem tanul
Minimum egy hónapja
regisztrált álláskereső
18–25 év közötti

25–30 év közötti*

Ifjúsági Garancia Rendszerben
regisztrált
*a bevontak legfeljebb 20%-a lehet 25-30 év közötti személy

A 18–25 éves bevontakkal szemben alapkövetelmény, hogy az egyén
az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen, tehát olyan
fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki nappali tagozatos képzésben
nem vesz részt és nem is dolgozik. Ennek megfelelően a fejlesztést
igénybe vevő fiatal vagy a munkaügyi szervezet Ifjúsági Garancia
Rendszerén (IGR) keresztül kerül a programba, vagy ha közvetlenül
jelentkezik, akkor ezt követően megtörténik IGR-regisztrációjába is.
A célcsoport egyenletes és eredményes megszólítása és tájékoztatása érdekében az MVA a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályaival szoros együttműködést alakított ki, aminek köszönhetően a
vállalkozás alapítása iránt nyitott fiatalok egyenlő eséllyel képesek
bekapcsolódni a programba.
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Mi az az IGR?
Az ifjúsági garancia az egyik legfontosabb uniós reform az ifjúsági munkanélküliség kezeléséhez és az
iskolapadból a munka világába történő átlépés hatékonyabbá tételéhez. A cél az, hogy a nem foglalkoztatott
fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy
személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához. A garancia arra vonatkozik,
hogy minden 25 év alatti fiatal - a foglalkoztatási szolgálatok közreműködésével – az iskolai tanulmányai
befejezését vagy a munkanélkülivé válását követő 4 hónapon belül megfelelő színvonalú, konkrét foglalkoztatási vagy továbbképzési ajánlatot kap. Az ajánlat jelenthet álláslehetőséget, tanulószerződéses gyakorlati
képzést, szakmai gyakorlatot vagy továbbképzést – ilyen a fiatalok vállalkozóvá válását támogató programba kerülés lehetősége is.
Hogy kerülhet be valaki az Ifjúsági Garancia Rendszerbe?
Magyarországon az állami foglalkoztatási szerv járási hivatalai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe
való belépési pontként az érintett fiatalok számára. Az IGR-be kerülhetnek mindazon 15-24 éves fiatalok,
akik sem nem dolgoznak, sem nem tanulnak, függetlenül attól, hogy álláskeresőként vagy egyéb módon
nyilvántartottak az állami foglalkoztatási szervnél vagy sem. A bevonáshoz csak a fiatal adatainak rögzítése
szükséges, álláskereső nyilvántartásba nem kell őt venni (ugyanis e nélkül is részesíthető ajánlatban).
(Forrás: Európai Bizottság, NGM)

Egyenlő eséllyel indulhat minden fiatal!
A bekapcsolódáshoz nem kell alaptőke, üzlethelyiség és eszközök – ezek forrását a támogató biztosítja a programot
eredményesen elvégző személyeknek. Az alábbiakkal azonban rendelkeznie kell:
g
g
g
g

elkötelezettség a saját vállalkozás elindítására és fenntartására;
reális elképzelés, koncepció a vállalkozás profilja, fő paraméterei tekintetében;
vállalkozói attitűd, alkalmasság, alapkészségek megléte;
együttműködési készség és nyitottság a programban való részvételre, tanulásra.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az MVA az alábbiakat vállalja:
Folyamatos bevonás: a tevékenységek
indulását követően állandó lehetőséget
biztosítunk a programba történő
jelentkezésre

Területi lefedettség: partnereink az adott
régióban aktívan jelen vannak. Minden
információs napot a célcsoport igényei
szerinti helyen és időben szerveznek.

Személyes kapcsolat: ügyfélszolgálatunk
minden megkeresést nyilvántart, a bevontakkal
honlapunk pályázati életút menüjében
személyesen tartjuk a kapcsolatot.
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A szereplők bemtutatása
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

www.mva.hu
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) a Segítünk indítani! programok
konzorciumvezetője az Észak-magyarországi és a Nyugat-dunántúli régiókban.
Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) közhasznú
alapítvány, független szervezet, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának,
kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik.
Az Alapítvány olyan szolgáltató szervezet, amelynek fő feladata a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai értelemben egyaránt kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása. A szolgáltatások köre kiterjed mind az induló mikro-vállalkozások, mind a
gazdasági és piaci megerősödésre képes kis- és középvállalkozások segítésére.

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
www.nmrva.hu

A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA) a megvalósító
konzorcium egyik tagja az Észak-magyaroszági régióban.
A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA) 1994 októberében kezdte meg tevékenységét a megyeszékhelyen Salgótarjánban, a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány országos hálózatának részeként.
Alapítói Nógrád megye önkormányzatai, pénzintézetei, jogi személyiségű vállalkozásai, érdekképviseleti szervei és egyéb szervezetei.
Az alapítvány tevékenységének fő célja a megye gazdasági életének élénkítése,
mindenekelőtt hatékony közreműködés a mikro-, kis és közepes vállalkozások
fejlesztésében.

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség
www.atosz.hu

Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ) szintén a megvalósító
konzorcium tagja az Észak-magyaroszági régióban.
Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ) fő feladata, hogy
térségfejlesztés egyik központja és szellemi műhelye legyen. Egyesületként működő,
jogi személyiséggel rendelkező, független, önálló szervezet. Az egyesület tagságát az
encsi statisztikai kistérségben található 35 önkormányzat alkotja.
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Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
www.kva.hu

A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA) tagja a programot a Nyugatdunántúli régióban megvalósító konzorciumnak.
A KVA 1992-ben kezdte meg működését annak érdekében, hogy segítse a megye
mikro- és kisvállalkozásainak fejlődését, életképes vállalkozások létrehozásának
támogatásával hozzájáruljon a munkanélküliség csökkentéséhez, továbbá javítsa
és bővítse a gazdasági szereplők szakképzettségét, vállalkozási ismereteit.

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
www.ngm.hu

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) a Támogató a program szempontjából,
tehát a pályázati forrást biztosító szervezet. Az NGM az európai uniós fejlesztések
2014-2020 közötti úgynevezett programozási időszakában a fejlesztések szakmai
előkészítéséért és végrehajtásáért is felel három Operatív Program (OP) esetében is.
Ezek a következők:
g
g
g

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP).

Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása pályázatra az NGM a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Programon belül (GINOP-5.2.2-14) 1,1 milliárd forint uniós
és hazai forrást biztosított a hat kevésbé fejlett régióban. A hat régióból kettőben a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyert pályázatot, és így az MVA valósítja
meg a projekteket.
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A programbavonás folyamata
Célcsoport
Rendezvények

Feladatok

Nyílt napon
való részvétel

Regisztráció

MVA vezette konzorcium
Dokumentumok

Tevékenységek

Közlemény a program
indulásáról

Jelentkezési lap
kitöltése
Rögzítést
lezárja?

Kommunikáció

Közlemény
a nyílt napokról
nem

igen

Jelentkezési adatlap
aláírása, mellékletek
összeállítása
Aláírt jelentkezési
adatlap és mellék
leteinek benyújtása

ha hiányos
a csomag
postázás vagy személyes átadás

Jogosultsági és
teljességi ellenőrzés

Jelentkezési csomag
Egyedi visszajelzés
ha teljes
a csomag

Közlemény
kompetenciamérésekről

Kompetenciamérésre
jelentkezés
Kompetenciamérésen
való részvétel

ha nem jogosult
a jelentkező

Elutasító határozat

Kompetenciamérés
értékelése
Eredmények kommunikációja (honlapon:
pályázati életút)

ha nem felelt meg a
kompetenciamérésen
ha megfelelt a
kompetenciamérésen
és dokumentumai
hiánytalanok

Támogatási szerződés
kiküldése

Támogatási szerződés
aláírása

Támogatási szerződés
és mellékleteinek
ellenőrzése

Támogatási szerződés
és mellékleteinek
beküldése
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ha jogosult
a jelentkező

ha teljes a
dokumentáció

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés
aláírása

A szakmai támogatás folyamata
Célcsoport
Rendezvények

Feladatok

MVA vezette konzorcium
Dokumentumok

Nyílt napon
való részvétel

Kommunikáció

Tevékenységek

Közlemény
a nyílt napokról

Támogatási szerződés
8. sz. melléklete

Értesítés
képzésbe vonásról
Igényfelmérő űrlap
kiküldése, feldolgozása

Igényfelmérő űrlap
kitöltése, visszaküldése

Képzés és tanácsadás
szervezése

Képzésen való
részvétel

Üzleti tervezést
segítő tanácsadáson
való részvétel

Üzleti terv sablon
közzététele
Előzetes üzleti
terv kidolgozása
Előzetes üzleti
terv véleményezés
megküldése

Előzetes üzleti
terv benyújtása

Konzultáció az üzleti
terv javításáról

Üzleti terv
kidolgozása

Üzleti terv pontozása
módszertan szerint

Üzleti terv benyújtása
e-mailen és papíron

ha nem
hagyható
jóvá

Üzleti terv
ha van javítási
lehetőség

Üzleti terv
javítása

Előzetes üzleti terv
véleményezése

Egyedi visszajelzés
ha nincs
több javítási
lehetőség

ha jóváhagyható

Elutasító határozat

Tanúsítvány és jóváhagyott ütemterv
kézhezvétele

Üzleti tervet jóváhagyó tanúsítvány
kiállítása

Vállalkozás alapítása
Mentorálás
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A programhonlapok
A honlapok mint tájékozódási felületek
A programhonlapok (http://www.nyugatdunantul.mva.
hu, illetve a http://www.eszakmagyar.mva.hu) áttekinthető felülettel rendelkező, dinamikus weboldalak, amelyek a célcsoport általános tájékozódását és a személyre
szabott kommunikációt is segítik. A honlapok kialakítása és a "karosszéria" alatti webmotor funkcionalitása
lehetővé teszi a programrésztvevők számára a könnyű
és hatékony információszerzést, a Konzorcium munkatársai számára pedig a sokoldalú és azonnali, általános
vagy névre szóló tájékoztatást.
A honlap bárki számára elérhető, bejelentkezés nélkül
is rengeteg információ áll rendelkezésre a programmal
kapcsolatban. A regisztrációt követően azonban a navigációs sávon további funkciók érhetők el:
g

g

g

Letölthető dokumentumok: Europass-önéletrajzhoz
minta, tájékoztató anyag, támogatási szerződés mintadokumentuma;
GYIK (gyakran ismételt kérdések): az e-mailen vagy
más úton beérkezett általános – a célcsoport egészét
érintő – kérdéseket és a rájuk adott válaszokat lehet
áttekinteni;
Programesemények: valamennyi, a program kapcsán
meghirdetett nyilvános program felsorolása, ahol az
adott eseményre való jelentkezés is lehetséges;
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g

Pályázati életút: egyénre szabott, interaktív kommunikációs felület, ahol az MVA munkatársai a jelentkező
személyeknek üzeneteket írhatnak, és ahol a célcsoporttagok visszajelzéseket rögzíthetnek, továbbá
ahol nyomon követhetők a mindenkori státuszok és
aktuális teendők;

g

Igényfelmérések (csak ideiglenesen elérhető): itt található a célcsoportnak aktuálisan szervezett rendezvényekkel (nyílt napok, kompetenciamérések) kapcsolatos igényeket felmérő űrlap;

g

Fórum, Tesztek, E-mailek: a regisztrált jelentkezők
számára külön oldalon (ún. Moodlerendszerben) elérhető információs portál, tudásmérésre használható tesztsorok, valamint a korábban
kiküldött tájékoztató e-mailek érhetők el;

g

Kitöltési segédletek: a honlapon kitöltendő legfontosabb űrlapok, így a jelentkezési adatlap és az üzleti
ötlet kitöltéséhez kapcsolódó segédlet;

g

Jelentkezési adatlap, Üzleti ötlet adatlap, ESZA adatszolgáltatási űrlap: a programba vonás során kitöltendő adatlapok itt érhetők el (leírásuk külön található).

A Pályázati életút mint kommunikációs felület
A programhonlap működtetésének egyik fő célja – a „statikusnak”
tekinthető tájékoztatáson és a program ismertetésén túl – a „dina
mikus” használat segítésével lehetővé tenni, hogy a célcsoport
tagok rögzíteni tudják adataikat, megtekinthessék saját pillanatnyi előrehaladásukat, és kommunikálni tudjanak a Konzorcium
munkatársaival. A honlap interaktív felületei lehetővé teszik, hogy a
programrésztvevők önállóan tájékozódhassanak személyes pályázati életútjukról, mindenkori státuszukról és aktuális feladataikról
a Pályázati Életút menüpontban. A fiatalok a program előrehaladásáról és abban elfoglalt saját helyükről valós idejű („real time”)
információkat kaphatnak.
A honlapon a résztvevők jelezhetik, ha státuszukat ideiglenesen
felfüggesztenék, azzal kapcsolatos kérdésük vagy jelzésük van, az
MVA munkatársai pedig ugyanitt tudnak egyénre szabott információkat közölni a programba vonás, a hiányzó dokumentumok vagy
a támogatási szerződés aláírása kapcsán.

A szöveges tájékoztatók alatt a pályázói státusz grafikus megjelenítése látható táblázatos formában. A táblában az is követhető, a
jelentkező fiatal melyik bevonási szakaszban mely tevékenységeket
végezte el. A befejezett tevékenységeket zöld pipa, a folyamatban
(szerkesztés alatt) lévőket kék körben lévő toll, a még meg nem
kezdett tevékenységeket sárga kör mutatja.
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A NAGYOBB FOLYAMATOK
Jelentkezési szakasz
A Segítünk indítani! program belépési pontja a célcsoport számára a regisztráció, majd a
jelentkezési adatlap kitöltése. Mindkét funkciót online lehet elérni az MVA honlapján vagy
a lakcím szerinti régió programhonlapján (Nyugat-dunántúli régió, Észak-magyarországi
régió).

1

Regisztráció
A regisztrációs felület a honlap(ok) bal margóján található sávban érhető el, a Bejelentkezés
cím alatt. Itt a Regisztráció szövegre kattintva érhető el a Regisztrációs adatok című űrlap.

Az űrlapon csak a legfontosabb személyes és kapcsolattartási adatok megadására van
szükség, ezen belül is a név, e-mailcím, telefonszám a kötelező elem. Fontos, hogy pontos
adatokat rögzítsen; célszerű továbbá olyan e-mailcímet megadni, amelyet rendszeresen
olvas, hiszen a programmal kapcsolatos főbb tájékoztatások jellemzően ezen a csatornán
fognak érkezni az MVA-tól.
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2

Jelentkezési adatlap benyújtása
A programba bekerülni kívánó ügyfelek a Jelentkezési adatlap kitöltésével jelzik szándékukat, és ezen űrlapon adják meg azokat az információkat, amelyek alapján vizsgálható a
jelentkező (felhasználó) jogosultsági feltételeknek való megfelelése. Ezek miatt pontos és
helytálló adatokkal szükséges kitölteni az adatlapot.
A jelentkezési adatlap 10–11 ponton keresztül vezet végig azokon a területeken, ami alapján
eldönthető az MVA részéről, hogy a jelentkező formailag megfelel-e a program feltételeinek.
a) A jelentkezéshez elsőként elérhetőségi és személyi adatok szükségesek, ami elengedhetetlen a későbbi kapcsolattartáshoz. Az adatok egy belső adatbázisba kerülnek, más célra
nem kerülnek felhasználásra, és a jogszabályoknak megfelelően kerülnek tárolásra (Jelentkezési adatlap I–II. pont).
b) A jogosultság vizsgálata megnevezésű szakasz kitöltése különös felelősséggel járó adatközlés a jelentkező részéről, hiszen ezen információk alapján dönthető el, hogy a jelentkező
bevonható-e, azaz megfelel-e a program feltételeinek. (Jelentkezési adatlap III. pont).

Amennyiben még nem szerepel az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában, úgy a
program folytatásához, legkésőbb a programba kerülésig (szerződéskötésig) szükséges
jelentkeznie az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (munkaügyi kirendeltségen).
A 18-25 éves célcsoportnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való regisztrációt az MVA egyedi
ajánló lap megküldésével segíti, amelyet a sikeres kompetenciamérést követően ad ki az
ügyfeleknek.
c) A jelentkező iskolai és foglalkoztatási hátterére, körülményeire kérdeznek a következő
(IV–VI.) szakaszok (mint iskolai végzettség, munkahelyi tapasztalat és elkötelezettség).
d) A jelentkezési lapnak jogosultságot nem érintő, de a jelentkező céljait, vállalkozási terveit
érintő kérdések fontosak mind a program, mind az ügyfél szempontjából: itt mérhető le,
mennyire átgondolt a koncepciója, pénzügyileg mennyire megalapozott az az elképzelése,
amire vállalkozási terveit építi (Jelentkezési adatlap VII–IX. pont).
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e) A jelentkezési adatlap kitöltése után szkennelt dokumentumokkal igazolni is kell a
megadott adatok hitelességét. Ezeket fontos csatolni a programba a jelentkezési adatlap
megfelelő helyén (Jelentkezési adatlap X. pont).
1. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat.
2. számú melléklet: Személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél
(ezek közül egy is elégséges) és lakcímkártya.
g 3. számú melléklet: Önéletrajz megadott minta alapján.
g
g

f) Az Adatlap lezárására-beküldésére vonatkozó opció akkor válik elérhetővé, mikor az írásbeli kompetenciamérési alkalmak helyfoglalási lehetősége is elérhető a programesemények
menüpontban. Bővebben a kompetenciamérés fejezetben.
g) A jelentkezési adatlapot ezt követően ki kell nyomtatni, minden oldalán aláírni és szkennelni.
h) A fentiek szerint elkészített adatlap eredeti példányát a megrendezésre kerülő kompetenciamérésre is el kell vinni, és személyesen leadni az MVA munkatársainak.

A programban való részvétel felfüggesztése,
a folytatás lehetősége
A Segítünk indítani! program fontos jellemzője, hogy három különböző bevonási szakaszban (csoportban) éri el a szükséges számú fiatalt annak érdekében, hogy a később
csatlakozni vágyók se maradjanak ki a lehetőségből. Az MVA a célcsoport-tagok számára
lehetővé teszi, hogy szükség esetén – az aktuális élethelyzettől függően – más csoportban
folytassák a programot, mint amelyben elkezdték. Például, ha egy jelentkező a regisztráció
és az adatlap kitöltését követően, családi okok miatt nem tud részt venni a kompetenciamérésen és bekapcsolódni a soron következő képzésbe, de egy későbbi alkalommal folytatná a
programot, csak jeleznie kell ebbéli szándékát. Ilyen esetben lehetőség van az aktív státusz
időleges felfüggesztésére; a program munkatársai időben informálni fogják az illetőt a
visszacsatlakozási lehetőségről. A programbeli aktív státusszal vagy felfüggesztéssel kapcsolatos visszajelzést a programhonlap Pályázati Életút törzsrészében, az első adatmezőben
lehet megadni.
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Előfordulhat olyan is, hogy némelyek regisztrálnak ugyan, de nem kívánnak vagy nem tudnak részt venni a programban – az ő esetükben is fontos, hogy ezt visszajelezzék az MVAnak a „nem élek a GINOP-5.2.2 program nyújtotta támogatási lehetőséggel” válasz megadásával. Az „aktív státusz – részt veszek a programban” az alapértelmezett státusz, vagyis arra
utal, hogy az illető személy az aktuális bevonási szakaszban csatlakozott a programhoz, és a
tervek szerint abban is kíván eljutni a vállalkozás-alapításig. Fontos azonban, hogy amen�nyiben változik valakinek a szándéka, azonnal adjon e pontban visszajelzést, mert ennek
megfelelően alakul további pályázati életútja, és az azt kísérő szervezeti kommunikáció.

3

Kompetenciamérés
A jelentkezési adatlap kitöltését követő projektelem az általános készségek vizsgálatára
hívatott kompetenciamérés, amely személyes jelenlétet igénylő esemény keretében zajlik.
Annak érdekében, hogy mindenki számára megoldható legyen a megjelenés, az MVA több
településen és különböző időpontokban rendezi meg a kompetenciamérést. A kompetenciamérésen azok vehetnek részt, akik rögzítették jelentkezési adatlapjukat (annak mellékleteivel együtt) és az eredeti példányt átadják a helyszínen.
A készségek felmérése írásbeli teszt segítségével zajlik, amelyen feleletválasztós, szövegesen kifejtős, valamint matematikai műveletek megoldására lehet számítani. A tesztsor
kitöltéséhez és a feladatok megoldásához csak toll és számológép szükséges, mobilkommunikációs készülékek nem használhatók. A kompetenciamérési alkalmakat az MVA nyílt
napokkal egybekötve rendezi meg, hogy a megjelentek számára tájékoztatással szolgálhasson a program előrehaladásáról, és megválaszolja a felmerülő kérdéseket.
A meghirdetett mérési időpontokra a programhonlap ’Programesemények’ menüpontja
alatt lehet jelentkezni (a Facebook-oldalon elérhető eseménynél helyfoglalás nem lehetséges). Amennyiben önhibáján kívül egyik megadott alkalomra sem tud eljönni, úgy az MVA
az akadályoztatás írásbeli igazolása esetén pótalkalmat biztosít. A kompetenciamérések
pótalkalmai a kiválasztási folyamat első szakaszának lezárása előtt, közvetlenül a képzést
megelőzően kerülnek megszervezésre.

17

A programba vonás szakasza
4

A támogatási szerződés megkötése
A jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén, a sikeres kompetenciamérést, továbbá
a dokumentumok hiánytalan benyújtására vonatkozó kötelezettségek teljesítését követően
történhet meg a bevonás a „Segítünk indítani!” programba. A programba belépő fiatalokkal
az MVA támogatási szerződést köt, amelyben az általános és speciális képzéssel, az üzleti
tervek elkészítéséhez nyújtandó tanácsadási szolgáltatással, valamint a vállalkozóvá válást
követő mentorálással kapcsolatos feltételek kerülnek rögzítésre.

 Kompetenciamérés
 Teljes dokumentáció

Programba
vonás

Támogatási
szerződés

 Jogosultsági feltételek
Az MVA külön levélben tájékoztatja a résztvevőt projektdossziéja teljességének ellenőrzéséről, az esetleges hiánypótlásról és a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőkről. Minden
feltétel teljesülése esetén a programhonlap Pályázati életút menüpontjában elérhetővé
válik a névre szóló támogatási szerződés törzsszövege, illetve a szerződés mellékletei.
Ugyanitt tekinthető meg a program adott szakaszában kompetenciaméréseken megjelent
jelentkezők eredményeinek alakulása.

Hogyan vizsgálja az MVA a projektdosszié teljességét?
Fontos tudni, hogy a kompetenciamérés teljesítése önmagában nem jelent programba vonást. A szűrési, kiválasztási folyamat során a Konzorcium az alábbi feltételek
teljesülését is köteles vizsgálni:

 A Jelentkezési adatlap teljes körűen rögzítésre került a programhonlapon, továbbá

mellékleteivel (Europass Önéletrajz, Személyes okmányok hitelesített másolata,
Hozzájáruló/Adatvédelmi nyilatkozat) együtt, eredeti példányban, minden oldalon
aláírással ellátva az MVA-hoz benyújtásra került a kompetenciamérésen vagy
postai úton.
 A benyújtott nyilatkozatok és okmányok alapján nem állapítható meg kizáró ok
a programrésztvevőkre vonatkozó jogosultsági kritériumok tekintetében.
 A programhonlapon az ESZA adatszolgáltatás és az Üzleti ötlet felületek teljes
körűen kitöltésre kerültek.
A célcsoporttagot az MVA tájékoztatja, ha a projektdossziéját áttekintve hiányos
ságokat észlelt, és kéri, hogy azokat mihamarabb pótolja.
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A Szerződést elsőként a programba belépő fiatal írja alá az alábbiak szerint:
Kitölti az egyediesített Támogatási Szerződést és annak mellékleteit.
A szerződés akkor írható alá, amennyiben az 2., 6. és 7.a vagy 7. b mellékleteket is
maradéktalanul rendelkezésre tudja bocsájtani a jelentkező fiatal.
g A szerződést három aláírt, eredeti példányban szükséges visszajuttatni az MVA-hoz.
g
g

A Támogatási Szerződés az előbbi feltételek együttes fennállása esetén kétoldalúan
aláírható, melynek értelmében a fiatal programba vontnak minősül. Tájékoztatjuk, hogy a
Szerződés 2. és 3. pontjában szereplő (a képzési, tanácsadási, mentorálási projekelemekre
vonatkozó) rendelkezések csak akkor lépnek hatályba, ha a fiatal a képzésbe vonásról szóló
határozatot megkapta az MVA-tól mint Támogatótól (Szerződés 8. melléklete).

Előzetes üzleti ötlet rögzítése
Az MVA minden jelentkezőnek lehetőséget biztosít a tervezett vállalkozás, üzleti ötlet
írásban történő bemutatására a programhonlapon, ezzel is biztatva minden résztvevőt,
hogy alaposan gondolja át és fogalmazza meg jövőbeni céljait. Az előzetes üzleti ötlet nevű
űrlapon a megadott információk szerint kell az adatmezőket kitölteni. Az MVA az üzleti
ötletekkel kapcsolatos észrevételeit minden érintett felé jelezni fogja. Mivel a program célja
életképes üzleti ötlettel és vállalkozói attitűddel rendelkező személyek támogatása, az önálló, saját, egyéni és életképesnek ítélhető projektötlet hiányában a jelentkező programba
vonását az MVA által vezetett konzorcium megtagadhatja.

A támogatási szerződés megkötése
A személyre szóló szerződést az MVA közzéteszi a Pályázati életút felületen
18–25 éves regisztrált álláskereső vagy inaktív fiatal:
g 6. melléklet, nyilatkozat: nem tanul nappali tagozaton és nem dolgozik
g 7a. melléklet, nyilatkozat: Ifjúsági Garancia Programban regisztrált
25–30 éves fiatal:
g 6. melléklet, nyilatkozat: nem tanul nappali tagozaton és nem dolgozik

g

Minden bevonásra kerülő személy esetében:
2. melléklet, elektronikusan kitöltendő adatlap;
az EU felé kötelező adatszolgáltatás

Ha minden kötelező melléklet rendelkezésre áll, az aláírt
szerződést 3 példányban kell visszaküldeni az MVA-hoz
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A szakmai támogatás szakasza
5

Képzés, tanácsadás
A programba vont célcsoporttal a szerződéskötést követően kezdődik az érdemi, személyre
szabott fejlesztő munka. A támogatási szerződéssel rendelkező fiatalok számára 72 órás
általános és 8 órás speciális vállalkozási képzés biztosítja a megfelelő felkészülést a vállalkozói
létre.
A konkrét képzési helyszíneket a szervező Konzorcium a bevont személyek igényeihez kívánja
igazítani, ezért a célcsoport a legmegfelelőbb színhely igényfelmérő lapon történő megjelölésével tudja jelezni a képzésük optimális helyszínét. A megyeszékhely mellett ezért nagyobb
térségi központokban is indíthatók a csoportok. Az igényfelmérő lapot a programhonlap megfelelő szakaszában lehet elérni. Az igényfelmérő űrlap mindig az adott programszakasz releváns rendezvényeivel kapcsolatos (ahogy a kompetenciamérés alkalmainak legmegfelelőbb
helyszíneit vizsgálták, úgy hasonló kerül kiküldésre a képzések esetében is). Az űrlapon több
időpontra kérdeznek rá, és a megadott napokon a felsorolt helyszínek közül lehet választani
(vagy jelezni, hogy az időpont nem megfelelő).
A 72 órás (általános) képzések modulrendszerben folynak, lehetővé téve, hogy a kilenc, egyenként 8 órás modult az igényekhez illeszkedő időbeosztásban végezzék el a résztvevők.
Az általános vállalkozási képzések az alábbi tématerületeken kerülnek megvalósításra:
I. Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzési modulok
g Cégalapítás és a vállalkozások gazdaságtana
g Stratégiai tervezés
g Marketing és piaci ismeretek
g Pénzügyi tervezés és finanszírozási lehetőségek
II. Vállalkozás működésével kapcsolatos képzési modulok
g Gazdasági, jogi ismeretek
g Pénzügyi, számviteli, adó, vám és társadalombiztosítási ismertek
g Marketing és értékesítés
g Munkaszervezési, gazdálkodási, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek
g Menedzsment-technikák, a vállalkozás működtetése

6

A képzések megszervezésénél az MVA alapvető célnak tekinti, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melynek során alkalmassá válnak a különböző tevékenységet végző és
eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és kisvállalkozások alapításának előkészítésére
és lebonyolítására. Kiemelt fontosságú, hogy a résztvevők megismerjék a cégalapítás tudnivalóit, betekintést nyerjenek a vállalkozóvá válás, a vállalkozás létrehozása során felmerülő
területekbe.
A célcsoport számára az általános képzések mellett lehetőség nyílik egy további képzési nap
elvégzésére is, amelyen 8 képzési óra keretében a tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés
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és motiválás képességüket, valamint kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési
készségüket, kreativitásukat fejleszthetik; továbbá megismerhetik a különböző tárgyalási és
prezentációs technikákat, konfliktuskezelési módokat, ismereteket szerezzenek a hatékony
időgazdálkodásról és delegálásról. Ezen túlmenően bevezetést kapnak az üzleti terv elkészítésének módszertanába is.
A képzésekkel párhuzamosan meginduló tanácsadási tevékenység keretében az adott szakterületen jártas cégek, ill. szakértők kerülnek bevonásra. A bevont fiatalok az ügyféltalálkozók,
műhelyfoglalkozások során, valamint e célra biztosított ügyfélpontokon vehetnek igénybe
kiscsoportos és egyéni tanácsadást. A tanácsadási szolgáltatás előre meghatározott kiemelt
témákban kerül megrendezésre, pl.:
marketing, értékesítés,
online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
g menedzsment-tanácsadás,
g technológiai-fejlesztési tanácsadás,
g pénzügyi tanácsadás,
g logisztikai tanácsadás,
g adótanácsadás.
g
g

Az üzleti tervek elkészítése és benyújtása
7

A képzési és tanácsadási szakaszban megszerzett tudás, valamint az előzetes üzleti tervezés
során szerzett szakmai tapasztalat ebben a szakaszban hasznosul legfőképp. A vállalkozás
alapításához és a 2. komponensben elérhető támogatás igényléséhez szükséges üzleti terv
megfelelő elkészítését a speciális képzés egyik modulja szolgálja, ezt követően a tanácsadási
tevékenység során lehet elérni szakértői támogatást. A tanácsadás alkalmával csoportosan,
illetve egyéni kapcsolatfelvétel útján (elsősorban telefonon vagy e-mailben) vehető igénybe
segítség. Az üzleti terv elkészítésének folyamán a tanácsadó és a leendő vállalkozó feladata,
hogy felkutassák az egyéb pénzügyi eszközöket, amellyel az induló vállalkozás támogatható
(pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-vállalkozások fejlesztését célzó programok).
A végleges üzleti terv kidolgozása fontos mérföldkő a vállalkozásindítás folyamatában:
egyrészt egyfajta a próbatétel, ami igazolja a jelöltek alkalmasságát a vállalkozói szemlélet és
az elsajátított ismeretek alkalmazása terén, másrészt ez a dokumentum képezi az alapját a 2.
komponens keretében elnyerhető vissza nem térítendő támogatásnak. Az MVA vezette Konzorcium az üzleti terv megalapozottsága, minősége szerint tudja megítélni az induló vállalkozás életképességét, és hoz felelős döntést az induló tőke biztosításáról.
A képzés és tanácsadás szakaszában az MVA rendelkezésre bocsátja az üzleti terv sablonját
Excel formátumban. A tanácsadási tevékenység során a programhonlapon elérhető online
rendszerben szükséges feltölteni a kész tartalmakat.
A programhonlap nyitóoldalán elérhető „Tudástár” / MVA Tudástár indítása gombra
kattintva, a „Felvehető kurzusok” menüpont alatt jelenik meg a „Képzések, tudásmegosztás –
Üzleti Tervezés”, valamint a „Vállalkozásindítás, pályázatkészítés, mentorálás” almenü.
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Ezen a felületen is lehetőség nyílik szakmai segítség igénybevételére. A honlap lehetőséget ad
a szakmai témakört érintő fogalmak keresésére, a programban részt vevő trénerekkel, szakértőkkel történő konzultációra, a fórumon belül pedig a többi fiatallal lehet kapcsolatot tartani.

A képzési-tanácsadási tevékenység eredményterméke a bevont célcsoporttagok által
kidolgozott üzleti terv. A dokumentumok minőségellenőrzése kiváltképp fontos, ezért az
elkészült ún. előzetes üzleti terveket ellenőrzés céljából be kell nyújtani az MVA-nak, majd
konzultáció keretében személyes egyeztetésre kerül sor.
8

A konzultációt és tanácsadást követően a végleges üzleti tervet az MVA belső munkatársainak szükséges megküldeni e-mailen. Ezt követően sor kerülhet dokumentum javítására, melyre vonatkozóan az MVA munkatársa iránymutatást küld. A szükséges javítások
elvégzése után a jelölt ismét megküldi az üzleti tervet az MVA-nak. Ha az üzleti terv további
javítására nincs szükség, akkor a végleges üzleti terv immár papíralapon is benyújtható.
A végleges üzleti terv dokumentum pontozása országosan alkalmazott, az NGM által jóváhagyott módszertani útmutató szerint történik. A vállalkozás-alapításra és a 2. komponens
támogatásának igénylésére akkor kerülhet sor, amikor elfogadott üzleti terv áll a bevont
fiatal rendelkezésére.

9
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Az üzleti terv jóváhagyásáról a jelölt tanúsítványt kap. Amennyiben az elkészült üzleti terv
– minőségi hiányosságok miatt – nem értékelhető, nem hagyható jóvá, és nincs lehetőség
további javításra, abban az esetben elutasító határozat kiküldésére kerül sor.

Vállalkozóvá válás szakasza
10

11

Vállalkozás-alapítás
A tanúsítvány és a jóváhagyott üzleti terv kézhezvételét követően történhet meg a vállalkozás megalapítása. Ezzel az aktussal a projekt belép a második fázisba, a megvalósítási
szakaszba. Ennek előfeltétele, hogy támogatási kérelmet nyújtson be a jelölt immár fiatal
vállalkozóként a „FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEI
NEK TÁMOGATÁSA” című, GINOP-5.2.3-16 számú konstrukcióra. E pályázati felhívás célja
a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások
induló költségeinek támogatása. A Kormány a jogosult fiatal által alapított, a Felhívás
feltételeinek megfelelő egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2 000 000 Ft,
maximum 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló
forrás erejéig. A teljes projektköltség minimum 10%-át önerőként kell biztosítani (azaz, ha
valaki 2,5 millió forintos projektre pályázik, 2 250 000 Ft támogatásban részesülhet, és
250 000 Ft saját forrással kell rendelkeznie, illetve elszámolnia). A fiatalok a támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás
keretében a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

Vissza nem térítendő támogatás igénylése
– Pályázás menete a 2. szakaszban
Az üzleti terv elkészítésével szemben elvárás volt, hogy igazodjon a 2. komponens, vagyis
a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében igényelhető támogatási kritériumokhoz. A felhívás letölthető a Széchenyi 2020 honlapról (https://www.palyazat.gov.hu/), illetve az MVA program
honlapjáról. Ebben a szakaszban lényegében az üzleti tervben foglaltak megvalósítása
veszi kezdetét. Fontos kitétel, hogy csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre,
illetve az abban, valamint a felhívásban meghatározott költségekre fordítható a támogatás.
A felhívás rögzíti azt is, hogy az „üzleti tervnek kötelezően tartalmaznia kell a támogatást
igénylő hosszú távra (minimum 3 év) vonatkozó fejlesztési elképzeléseit, valamint az igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét.”t
A felhívás nyolc fejezetből áll:
1. A tervezett fejlesztések háttere
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások
4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei
5. A finanszírozással kapcsolatos információk
6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
7. További információk
8. A felhívás szakmai mellékletei
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A 3. fejezet tartalmazza azon érdemi információkat, hogy a projekt keretében milyen
tevékenységek támogathatóak, és ezzel összefüggésben mik a műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások.
Csak több tevékenységből álló projektek támogathatóak, melyen két csoportba sorolhatóak: kötelező és választható tevékenységek.
Kötelező tevékenységek:
a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
Választható tevékenységek:
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

a cégalapításhoz, engedélyek beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek,
eszközbeszerzés és -bérlés,
üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet,
információs technológia fejlesztése,
egyéb immateriális javak beszerzése,
piacra jutás támogatása,
képzéseken való részvétel,
tanácsadás igénybevétele,
anyagbeszerzés,
általános vállalatirányítási tevékenységek.

Részletesen ld. Felhívás 3.1.2. pont.
A projekttel kapcsolatban kötelező vállalásokat rögzít a 3.1.4 pont, amelyre külön felhívjuk a
figyelmet:
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Mutatók

Célérték

Célérték elérés időpontja

Kialakított piaci kapcsolatok
száma

Minimum 5 db

Projekt fizikai befejezése

A projekt fizikai befejezését
követő első lezárt, teljes
üzleti évben realizált
nettó árbevétel

Minimum 500 000 Ft

Első fenntartási év

Újonnan felvett munkavállalók száma (foglalkoztatásbővítés esetén)

Célérték nélküli
adatszolgáltatás

Projekt fizikai befejezésének
időpontja

A projekt végrehajtására a Támogatói Okirat hatályba lépését követően minimum 7, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is. A
projektet a fizikai befejezéstől számítva 3 évig kell fenntartani.
A 4. fejezet tartalmazza a támogatás benyújtásával kapcsolatos elvárásokat, technikai
információkat A támogatási kérelmek benyújtására 2016. október 3-tól 2018. október 4.-ig
van lehetőség.
A 4.1. pont részletesen leírja a támogatásban részesíthető pályázók körét, a 4.4. pont a kiválasztás eljárásrendjét és a kiválasztási kritériumokat. Itt külön felhívjuk a figyelmet a „nem
hiánypótolható jogosultsági kritériumok”-ra (4.4.2./1 pont), valamint a tartalmi értékelés
szempontjait bemutató értékelő táblázatra (4.4.2/3 pont). Ez utóbbi részletesen ismerteti,
hogy az értékelők milyen objektív szempontok alapján pontozzák a támogatási kérelmet.
Fontos kiemelni, hogy 100-ból 40 pont súllyal szerepel az üzleti tervvel való összhang. A
támogatás minimum feltétele az 50 pont elérése.
Az 5. pont mutatja be a finanszírozás feltételeit. A támogatási összegen túlmenően
ismerteti a maximum 50%-os előleg igénylés feltételeit (5.4. pont), továbbá a támogatható
tevékenységek struktúráját követve az elszámolható költségek körét (előkészítés, cégalapítás, beruházás, szolgáltatás költsége, bérköltség stb. (5.5. pont). További elszámolhatósági
feltételeket tartalmaz az 5.6. valamint az 5.7. pont többek közt a belső arányokra, maximum
fajlagos költségekre stb. vonatkozóan.
A 6. pont a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok listáját és ezek alaki, tartalmi követelményeit mutatja be. Ezek többsége már a 2. szakaszba lépés feltételeként rendelkezésre áll (jóváhagyott üzleti terv és költségvetés, valamint a Konzorcium határozata, a
képzés sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány, alapító okirat). Ezen túlmenően csatolni kell
minden költségtételt alátámasztó 3 árajánlatot, valamint a támogatást igénylő vállalkozás
képviselőjének aláírási címpéldányát.
A 7. pont további általános információkat a 8. pont pedig a szakmai mellékletek listáját
tartalmazza.

12

Mentorálás
A vállalkozásindítástól (vállalkozás bejegyzésétől) kezdődően 12 hónapig mentori tanácsadó-támogató és nyomon követő tevékenység segíti a vállalkozás megerősödését.
A monitoring, nyomon követés rendszere segíti a kezdeti fázisban felmerülő problémák
időbeni jelzését, valamint a szolgáltató szervezetek felől a szükséges támogatások mielőbbi
biztosítását. A mentorálás keretében a fiatal vállalkozók segítséget kapnak a fenti támogatási kérelem összeállításához, a pályázati feltételek sikeres teljesítéséhez. Ezen túlmenően
érdemes tanulmányozni a programhonlap „GY.I.K” (Gyakran Ismételt Kérdések) menüjét, itt
a kérdés-válaszok többsége a vállalkozás indításhoz, támogatás igényléshez kapcsolódik.

25

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 2016
Felelős kiadó: Horváth László
Szerkesztés: Frontis Tanácsadó Kft.
Nyomdai előkészítés: Fábián Attila
www.mva.hu
26

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

