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

Kommunikáció a programban
MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

Bevezetés
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 dokumentum célja a Segítünk indítani! programokba jelentkezőkkel megismertetni a sikeres részvételhez szükséges kommunikációs
feladatokat. A kiadvány közérthetően írja le az MVA és a program
ügyfelei közötti kommunikációs folyamatokat és csatornákat, a használandó webalapú megoldásokat.
A kommunikációs rendszerelemek alkalmazása hozzájárul ahhoz,
hogy a bevont fiatalok pontosan ismerjék a program előrehaladása során az aktuális helyzetük szerinti teendőiket, azok végrehajtási
módját és az információközlés javasolt tartalmát.

„Real time” – valós időben hiteles adatok
Az MVA törekszik arra, hogy ügyfelei és partnerei számára
mindig friss és hiteles adatokat szolgáltasson, biztosítva az
információk megfelelő feldolgozhatóságát, ezzel pedig a
munkavégzés hatékonyságát és eredményességét.
A Segítünk indítani! programok honlapjain mindig elérhetők
a célcsoport jelentkezésével, bevonásával, felkészítésével
kapcsolatos legfrissebb számszerű mutatók, a program ös�szesített adatai. A feldolgozott információk azonnal bekerülnek azokba a háttér-adatbázisokba, amelyek megjelenítését
infografikák, felhőalapú ügyviteli rendszerek nyílt megjelenítése teszi elérhetővé és elemezhetővé. A vállalkozni vágyó
fiatal ügyfelek számára egyéni pályázati életútjuk, vállalkozásindításhoz szükséges adataik és az MVA részéről közölt
információk válnak így azonnal elérhetővé.
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KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK
Programhonlap
Ki?
MVA, adatrögzítés esetén az ügyfelek
Mikor? A program teljes időszakában
Hogyan? Folyamatosan frissülő információk,
valamint statikus oldalak elhelyezése.
A program hivatalos tájékoztató és
jelentkezési felülete

Közösségi portál
(Facebook-oldal
és zárt Facebook-csoport)
Ki?
MVA
Mikor? Program teljes időszakában
Hogyan? Bejegyzések, hírek, fotók és videók a
program eseményeiről

Pályázati életút
(honlapon)
Ki?
MVA, Ügyfelek
Mikor? Program teljes időszakában
Hogyan? Interaktív kommunikációs felület az
MVA és az ügyfelek között. Bejelentkezett ügyfeleknek személyre szabott
jelzések, státuszinformációk és infografikák elérése, aktivitás visszajelzése.
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Nyílt napok
Ki?
Mikor?

MVA, Ügyfelek
A jelentkezés és a szakmai támogatás
szakaszaiban
Hogyan? A régió több városában biztosít
személyes találkozási lehetőséget és
információcserét az MVA és az ügyfelek
számára

E-mailes
kommunikáció (egyéni)
Ki?

@

Ügyfelek, MVA, később tanácsadó
és mentor
Mikor? Program teljes időszakában
Hogyan? Közvetlen kérdések feltétele, jelzések
az ügyintézők felé. Tanácsadókkal és
mentorokkal kapcsolattartás a III. és
IV. szakaszban.

Tudástár (honlapon)

Telefonos
ügyfélszolgálat
Ki?
Ügyfelek, MVA
Mikor? Program teljes időszakában
Hogyan? Közvetlen kérdések feltétele az ügy
intézők felé.

Tájékoztató kampányok,
tömeges üzenetek

@

Ki?
Mikor?

MVA
Minden érintett számára fontos
mérföldkő vagy változás esetén.
Hogyan? Csoportos e-mail, illetve SMS-küldő
rendszeren keresztül gyors tájékoztatás
fontos eseményről vagy teendőről.

Ki?
Mikor?

MVA, Ügyfelek, szakértők
Program teljes időszakában, különösen
a szakmai támogatás és a vállalkozóvá
válás szakaszaiban.
Hogyan? Tanulásirányító tematikus oldalakon
keresztül érhető el a program folyamatismertetése és fogalomtára. Lehetőség
van szakértőkkel való konzultációra,
más ügyfelekkel való kapcsolatépítésre.

Automatikus
rendszerüzenetek
Ki?
Mikor?

MVA IT-rendszer
Regisztrációs adatok megadásakor,
változtatásakor, űrlapok mentésekor
Hogyan? E-mailben tájékoztatja a regisztrációban megadott e-mailcímen az ügyfelet
a változás beálltáról.

Postai kézbesítés
Ki?
Mikor?

Ügyfél, MVA
Aláírásra kerülő dokumentumok
benyújtása / megküldése alkalmával
Hogyan? A Jelentkezési adatlap, majd a Támogatási szerződés kinyomtatása, mellékletekkel való ellátását követően postai
ajánlott küldeményként feladni
az MVA postacímére.

Élő ügyfélkapcsolati chat
Ki?
MVA, ügyfél
Mikor? Folyamatosan
Hogyan? A programhonlap jobb alsó sarkában
írhat könnyen és gyorsan üzenetet az
ügyfélszolgálati munkatársaknak.

5

KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK
ÁTTEKINTÉSE
Az alábbiakban sematikus ábrán bemutatjuk a program folyamán megvalósuló kommunikációs folyamatokat,
helyzeteket. Az egyes, kapcsolódó feladatok a későbbiekben kerülnek kifejtésre.

I. Jelentkezés
MVA
1. Regisztráció

Ügyfél

Regisztrációs lehetőség biztosítása,
hirdetése
Regisztráció elvégzése
Regisztráció visszaigazolása

2. Jelentkezési adatlap
benyújtása

Jelentkezési adatlap kitöltése, benyújtása
Ellenőrzés, egyedi visszajelzés

3. Kompetenciamérés
és nyílt nap

Igényfelmérés
Igényfelmérésre válaszadás
Közlemény kompetenciamérésről
Kompetenciamérésre
helyfoglalás rögzítése
Kompetenciamérési eredmények közlése

II. Bevonás
MVA
4. Támogatási szerződés
aláírása

Ügyfél

Támogatási szerződés közzététele
a Pályázati életút felületen
Támogatási szerződés és mellékleteinek
benyújtása aláírva
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III. Szakmai támogatás
MVA
5. 72+8 órás képzés

Ügyfél

Értesítés képzésbe vonásról
Igényfelmérés
Igényfelmérésre válaszadás
Képzésre helyfoglalás rögzítése

6. Üzleti tervezést segítő
tanácsadás

Előzetes üzleti ötlet űrlap elérhetővé tétele
Előzetes üzleti ötlet űrlap benyújtása
Észrevételek jelzése
Tanácsadó általi kapcsolatfelvétel
biztosítása

7. Előzetes üzleti terv
benyújtása, konzultáció

Kapcsolattartás tanácsadóval
Előzetes üzleti terv benyújtása

Előzetes üzleti tervről vélemény
megküldése
Konzultáció
8. Végleges üzleti terv
benyújtása

Konzultáció
Üzleti terv benyújtása

Visszajelzés az üzleti terv kiértékeléséről
9. Tanúsítvány átvétele

Tanúsítvány kiadása

Tanúsítvány átvétele

MVA

Ügyfél

IV. Vállalkozóvá válás
10. Vállalkozásalapítás
11. Vissza nem térítendő
támogatás igénylése
12. Mentorálás

Vállalkozásalapítás
Segítségnyújtás
a pályázással kapcsolatban
Mentor általi kapcsolatfelvétel biztosítása
Kapcsolattartás a fiatal vállalkozóval

Mentorral való kapcsolattartás

Az egyes mérföldkövek, programelemek részletes leírását a Jelentkezési és részvételi tudnivalók című
kiadványunkban olvashatják.
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KOMMUNIKÁCIÓ
AZ EGYES PROGRAMSZAKASZOKBAN
I. Jelentkezés
1

Regisztráció

Regisztrációs lehetőség
biztosítása, hirdetése
Az MVA honlapján és közösségi oldalán, valamint a médián keresztül tájékoztatást ad
a program indulásáról; ezzel párhuzamosan
a program honlapján elérhetővé teszi a regisztrációs felületet az ügyfelek számára.

Regisztráció visszaigazolása
A regisztráció után a megadott e-mail címre
egy véglegesítő e-mail (aktiválás) érkezik. Az
üzenetben található linkre kattintva aktiválni kell a regisztrációt; ezt követően már be
lehet jelentkezni a programhonlap baloldali
menüsávja adott szakaszában.
Első bejelentkezéskor figyelni kell arra, hogy
a felhasználónév megegyezik a megadott
e-mail címmel.
Regisztráció és első belépés után kerüljön
pipa a „Megjegyzés” elé, így nem kell mindig
kitölteni az adatokat.
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Regisztráció elvégzése
A programhonlap menüsávjában a Regisztrá
ció szövegre kattintva érhető el a Regiszt
rációs adatok című űrlap.
Itt csak a legfontosabb személyes és kapcsolattartási adatok megadására van szükség,
ezen belül is a név, e-mailcím, telefonszám
a kötelező elem.
Célszerű olyan e-mailcímet megadni, amelyet rendszeresen olvas, hiszen a programmal kapcsolatos főbb tájékoztatások jellemzően ezen a csatornán fognak érkezni
az MVA-tól. Fontos, hogy a levelezőprogramjában a képek betöltését engedélyezze.
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Jelentkezés a programba
Jelentkezési adatlap kitöltése
A regisztráció utáni következő feladat a programba történő jelentkezés, ami a programhonlapon kitölthető jelentkezési adatlap megfelelő kitöltésével tehető meg.
A programhonlapra – regisztrációt követően – bejelentkezett ügyfelek számára a baloldali menüben új menüpontok jelennek meg, közöttük a Jelentkezési adatlap.
Erre kattintva megjelenik a 10 szakaszból álló, kitöltendő
űrlap. Fontos, hogy pontos és helytálló adatokat rögzítsen, amelyeket igazolni is tud.
A jelentkezési adatlap kitöltését meg lehet szakítani és
később is lehet folytatni, hiszen sok olyan információ megadása szükséges, ami az adott pillanatban nem áll rendelkezésére a kitöltőnek. Ezt a „Vázlat mentése ellenőrzés
nélkül” gombbal teheti meg.
A kitöltéshez érdemes előkészíteni az iskolai végzettséget
és a munkahelyeket igazoló dokumentumokat.

Dokumentumok csatolása a jelentkezéshez
A jelentkezési adatlap kitöltése után fontos feladat bizonyos szkennelt dokumentumok feltöltése a jelentkezési adatlap utolsó szakaszában, amit három külön
mellékletként jelenik meg. A dokumentumokkal igazolja
jelentkező a jelentkezési az adatlapon kitöltött adatok
hitelességét.
A hozzájáruló nyilatkozat és az europass önéletrajz
szkennelése az aláírásuk után történjen meg. Az igazolványokat is egy fájlként szükséges beszkennelni, mert
egy helyen lehet feltölteni.
Ha nem pdf formátumban kerül a fájl feltöltésre, akkor a
„File érvénytelen” üzenetet kapunk. A rossz formátumú
fájl törölhető a „Remove file” gombbal.
Az igazolványok általában kártyaformátumúak és kétoldalasak, így a kétoldalas szkennelést érdemes választani.
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Jelentkezési adatlap lezárása, benyújtása
Ha megfelelően történt a kitöltés, akkor az adatlap letölthető (PDF letölthető gomb használatával), és kinyomtatható. A jelentkezési adatlap kitöltését a rögzítéskor ellenőrzi a felület, és figyelmeztet, ha valami hiányosság
tapasztalható.
Az elküldött jelentkezési adatlapot ezután ki kell nyomtatni, minden oldalán
aláírni és szkennelni. Ellenőrizze, hogy az első oldal tetején olvasható-e az
időbélyeg.
Az így elkészített adatlap eredeti példányát pedig a későbbiekben megrendezésre kerülő kompetenciamérésre is el kell vinni eredeti példányban.
Ha adataiban később változás következik be, ugyanitt módosítsa azokat,
rögzítse a változást, majd újra töltse és nyújtsa be a PDF dokumentumot!

3

Kompetenciamérés

A jelentkezési adatlap kitöltését követő projektelem az általános készségek vizsgálatára hívatott kompetenciamérés.

Igényfelmérés
A kompetenciamérési helyszíneket az MVA
a jelentkezők igényeihez kívánja igazítani,
ezért online igényfelmérést végez a lehetséges helyszínekkel és időpontokkal kapcsolatban. Az igényfelmérés a programhonlapon
válik elérhetővé (erről az MVA e-mailben küld
tájékoztatást a regisztrált ügyfeleknek).

Közlemény kompetenciamérésről
A kompetenciamérések konkrét időpontjáról
és helyszínéről az MVA e-mailben tájékoztatja a bevont ügyfeleket.
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Igényfelmérésre válaszadás
Az ügyfél a legmegfelelőbb opció kiválasztásával tudja jelezni a kompetenciamérés
optimális helyszínét (Igényfelmérés menüpontban).

Kompetenciamérésre
helyfoglalás rögzítése
A ténylegesen meghirdetett időpontokra a
programhonlap „Programesemények” menüpontja alatt lehet jelentkezni. Amennyiben
önhibáján kívül egyik megadott alkalomra
sem tud eljönni, úgy az MVA az akadályoztatás írásbeli igazolása esetén pótalkalmat
biztosít.

A kompetenciamérésre legalább
fél órával a kezdési időpont előtt
meg kell érkezni. Toll és számoló
gép szükséges, de mobiltelefon
vagy más mobil eszköz használata nem megengedett.

Kompetenciamérési eredmények közlése
A kompetenciamérés százalékos eredményét „Pályázati
Életút” menüpont alatt lehet megtekinteni, de erről értesítő e-mailt is kap a jelentkező. Hiánypótlásra irányuló
jelzés, kérés is érkezhet ezen a felületen a jelentkezőhöz.

A kompetenciamérésen azok
vehetnek részt, akik rögzítették jelentkezési adatlapjukat
(annak mellékleteivel együtt)
és az eredeti példányt átadják a
helyszínen.

A jelentkező a kompetenciamérés után a „Pályázati Életút” felületen megtekintheti a munkaerő-piaci státusz/
jogosultsági kategória alapján elkülönítve az eredményét
infografikával kimutatva.
Az eredményeket (azaz hogy mely jelentkezők vonhatóak programba) egységesen, valamennyi jelentkezőnek kiküldött egyidejű értesítéssel közli az MVA.
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II. Bevonás
4

Támogatási szerződés aláírása

Támogatási szerződés kiküldése
A korábbi szakaszokat sikeresen teljesítő fiatalokkal
az MVA támogatási szerződést köt. A szerződésben
az általános és speciális képzéssel, az üzleti tervek
elkészítéséhez nyújtandó tanácsadási szolgáltatással, valamint a vállalkozóvá válást követő mentorálással kapcsolatos jogok és kötelezettségek kerülnek
rögzítésre.
A programba vonáshoz három elvárásnak kell megfelelni:
g jogosultsági feltételek szerint bevonható a személy,
g minden jelentkezési dokumentum hiánytalanul
és megfelelően beérkezett,
g kompetenciamérést sikeresen teljesítette.
Az elvárásoknak megfelelő személyek számára a programhonlap Pályázati életút menüpontjában elérhetővé válik a névre szóló
támogatási szerződés törzsszövege, illetve
a szerződés mellékletei.

Támogatási szerződés
és mellékleteinek benyújtása aláírva
Három példányban nyomtassa ki a Támogatási szerződést. Ezt követően a 2., 6., 7a.
vagy 7b. mellékleteket tegye a példányokhoz.
Írja alá a megfelelő helyen, dátumot írjon rá,
majd szignózzon minden oldalt a lap alján.

A szerződés törzsdokumentumát és mellék
leteit a linkre kattintva töltse le. Fontos áttekinteni, hogy a szerződésben szereplő adatok
pontosak-e.

A három példányt mellékletekkel együtt
küldje be az MVA címére tértivevénnyel:
MVA 1277 Budapest 23, Pf: 4
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A szerződés kétoldalú aláírásával Ön programba vont ügyféllé válik. A szerződés képzésre és tanácsadásra vonatkozó szakaszai
akkor lépnek hatályba, amikor a képzésbe vonásról szóló 8. sz. melléklet kiküldésre kerül.

III. Szakmai támogatás
5

72+8 órás képzés

Értesítés képzésbe vonásról
A képzések indulásáról az MVA e-mailben
tájékoztatja a bevont ügyfeleket.
A képzés megkezdésére akkor jogosult a bevont személy, ha a Képzésbe vonásról szóló
határozatot (támogatási szerződés 8. melléklete) az MVA kiadta.

Igényfelmérés
A konkrét képzési helyszíneket a szervező
Konzorcium a bevont személyek igényeihez
kívánja igazítani, ezért online igényfelmérést
végez a képzések helyszínével kapcsolatban,
miként a kompetenciamérések esetében is
történt.
Az igények figyelembe vétele mellett a Konzorcium fenntartja a jogot arra, hogy más
szempontot is érvényesítsen a helyszín(ek)
kiválasztásakor.

Igényfelmérésre válaszadás
Az ügyfél a legmegfelelőbb opció kiválasztásával tudja jelezni a képzés optimális helyszínét (Igényfelmérés menüpontban).

Képzésre helyfoglalás rögzítése
A ténylegesen meghirdetett képzésekre a
honlapon van lehetőség regisztrálni, helyet
foglalni.
A helyfoglalással Ön kötelezettséget vállal
arra, hogy az adott képzési programot végig
járja.



A képzésbe kerüléssel, képzési szerződés
aláírásával Ön képzésbe vont személynek
minősül.
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6

Üzleti tervezést segítő tanácsadás

Előzetes üzleti ötlet űrlap
elérhetővé tétele
A képzések indulásáig az MVA minden jelentkezőnek lehetőséget biztosít a tervezett
vállalkozás, üzleti ötlet írásban történő bemutatására a programhonlapon.

Előzetes üzleti ötlet űrlap benyújtása
Az előzetes üzleti ötlet űrlapon a megadott
információk szerint kell az adatmezőket kitölteni.

Észrevételek jelzése
Az MVA az üzleti ötletekkel kapcsolatos észrevételeit minden érintett felé jelzit.

Az üzleti ötlet csak az életképes ötlet és a
jövőbeni célok bemutatására szolgál, nem
kell még az üzleti terv szintjén kidolgozni.

Fontos, hogy az észrevételeket komolyan
vegye minden ügyfél, itt még van idő a koncepció módosítására, finomítására.

Tanácsadó általi
kapcsolatfelvétel biztosítása
A képzésekkel párhuzamosan meginduló tanácsadási tevékenység keretében az adott
szakterületen jártas cégek, ill. szakértők kerülnek bevonásra, e körben ezen lehetőségekről nyújt tájékoztatást az MVA.
E tevékenység során kap segítséget üzleti
terve kidolgozásához is.
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Kapcsolattartás tanácsadóval
Az ügyfelek műhelyfoglalkozások során, e
célra biztosított alkalmakon, továbbá online módon vehetnek igénybe kiscsoportos
és egyéni tanácsadást.
Fontos, hogy komolyan vegye a felajánlott
segítséget – sok téma szakértőjével tudja
egyeztetni elképzeléseit, csiszolni terveit, feltenni a vállalkozásindítással kapcsolatos felmerült kérdéseit. A későbbiekben ilyenfajta
tanácsadást már súlyos összegekért tud csak
igénybe venni. Üzleti tervének kidolgozása
ebben a szakaszban esedékes.
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Előzetes üzleti terv benyújtása, konzultáció
Előzetes üzleti terv benyújtása

Előzetes üzleti tervről
vélemény megküldése
Az MVA az előzetes üzleti tervvel kapcsolatos észrevételeit minden érintett felé jelezni
fogja.

A tanácsadási tevékenység során kidolgozott
üzleti tervet az MVA által megjelölt online
felületen kell feltölteni.
A feltöltés csak akkor elfogadható, ha a tanácsadó jóváhagyása is rendelkezésre áll.

Mivel ezt követően már a végleges üzleti terv
kerül benyújtásra, kiemelten fontos, hogy a
megadott útmutatás és észrevételek szerint
javítsa, gondolja át üzleti tervét.

Konzultáció
Az MVA az üzleti tervek konzultációban
történő egyeztetésére is rendelkezésre áll.
A konzultáció az az alkalom, amikor az
észrevételekkel kapcsolatos jelzéseit meg
tudja tenni a bírálóknak – emiatt fontos,
hogy alaposan felkészüljön.
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Végleges üzleti terv benyújtása
Üzleti terv benyújtása

Üzleti tervről egyedi visszajelzés
Az MVA még egy utolsó visszajelzést küld az
ügyfélnek: vagy elfogadható, vagy javítandó
a dokumentum.

A konzultáció eredményeként módosított,
finomított üzleti tervet be kell nyújtania ellenőrzésre.
Kérjük, különös figyelmet fordítson a likviditási (cash-flow) terv és az eredménykimutatás pontos elkészítésére!

Amennyiben javítandó, úgy a megadott útmutatás és észrevételek szerint végezze el a
módosításokat, és küldje meg újra.
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Üzleti terv papíralapú benyújtása
Nyomtassa ki a végleges üzleti tervét, írja alá.
A végleges üzleti tervet küldje be az MVA
címére tértivevénnyel: MVA 1277 Budapest
23, Pf: 4.

9

Tanúsítvány átvétele

Tanúsítvány kiadása és átvétele
Az MVA ajánlott postai küldeményként küldi meg az üzleti terv jóváhagyásáról szóló
tanúsítványt.
A tanúsítvány a vissza nem térítendő támo
gatás igényléséhez nélkülözhetetlen dokumentum.
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A tanúsítvánnyal Ön elfogadott üzleti tervvel rendelkező ügyféllé válik.

IV. Vállalkozóvá válás szakasza
10

Vállalkozásalapítás
Vállalkozásalapítás
A tanúsítvány és a jóváhagyott üzleti terv kézhezvételét követően történhet meg a vállalkozás megalapítása.

11

§

A vállalkozás megalapítása a támogatott fiatal feladata
és felelőssége. A vállalkozás megfelelő gazdasági-jogi
formáját már az üzleti terv tartalmazta, így az annak
megfelelő módon (kormányhivatalban, illetve ügyvéd
közreműködésével) kell elvégezni az ezzel kapcsolatos
ügyintézést.



Ezzel az aktussal válik az ügyfél vállalkozóvá.
A vállalkozás alapdokumentumait kérjük, szkennelve
küldje meg az MVA részére!

Vissza nem térítendő támogatás igénylése

Tanácsadás a pályázással kapcsolatban
A vállalkozásindítást követően lehetősége van arra, hogy támogatási kérelmet nyújtson be a „FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ
VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA”
című, GINOP-5.2.3-16 számú konstrukcióra (2. komponens).
Az MVA a megfelelő időben tájékoztatást ad a pályázással kapcsolatos teendőkről, a mentortól pedig segítséget
kaphat a 2. komponens pályázati feltételek sikeres teljesítéséhez.
Javasolt mielőbb megismerni a pályázási feltételeket és
gyűjteni a szükséges információkat, hogy a támogatási
kérelem összeállításakor már megfelelően felkészült legyen. Az üzleti tervének már tartalmaznia kell az igényelt
támogatási összegre vonatkozó, precízen kidolgozott
költségvetési tervét is!
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12

Mentorálás

Mentor általi kapcsolatfelvétel biztosítása
A vállalkozás indításától (vállalkozás bejegyzésétől) kezdődően 12 hónapig mentori
tanácsadó-támogató és nyomonkövető tevékenység segíti a vállalkozás megerősödését.
Az MVA elektronikus úton tájékoztatja a fiatal vállalkozót a kijelölt mentor
személyéről, elérhetőségeiről (a mentor is megkapja az ügyfél adatait).
Az MVA elektronikus csatornáin lehetőséget biztosít a kijelölt mentorok
számára a fiatal vállalkozókkal való kapcsolatfelvételre.

Mentor és a fiatal vállalkozó kapcsolattartása
A mentorálásra, támogató tanácsadásra e-mailes, illetve személyes találkozókon kerül sor. Az MVA minden fiatal vállalkozót értesít azokról az
alkalmakról, amikor sor kerülhet az ügyfelek és a mentorok találkozására.
A mentorálás keretében a fiatal vállalkozók segítséget kapnak a 2. komponens támogatási kérelmének összeállításához, a pályázati feltételek
sikeres teljesítéséhez, valamint a vállalkozás kezdeti fázisában felmerülő
problémák megoldásához.
A vállalkozással kapcsolatos nehézségeket mindenképpen érdemes jelezni
a mentornak, hiszen az illető szakember számos hasonló esettel találkozhatott már, és tapasztalatait meg tudja Önnel osztani. Lehet, hogy egyszerűbb
a megoldás, mint gondolná!

A programhonlap támogató felületeinek
(Tudástár, GYIK) használata
A mentorálás projektelem indulásával a programhonlapon elérhető Tudástár felületén is lehetősége nyílik szakmai segítség igénybevételére.
A Tudástár lehetőséget ad szakmai, jogi, vállalkozásokat érintő fogalmak
megkeresésére; a programban részt vevő szakértőkkel, mentorokkal történő
konzultációra; tovább itt, a fórumon belül lehet a többi programrésztvevővel
kommunikálni, kapcsolatot tartani.
Érdemes tanulmányozni a programhonlap „GY.I.K” (Gyakran Ismételt Kérdések) menüpontja alatt található információkat is (itt a kérdés-válaszok
többsége a vállalkozás indításhoz, támogatás igényléshez kapcsolódik).
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A PROGRAM INTERAKTÍV
KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEI
A Pályázati életút
A programhonlap interaktív felületei lehetővé teszik, hogy a programrésztvevők önállóan tájékozódhassanak
személyes pályázati életútjukról, mindenkori státuszukról és aktuális feladataikról.
A Pályázati életút oldalon egyénre szabott információkat lehet találni, jelzéseket küldeni közvetlenül az MVA
munkatársainak, és nyomon követni a saját pillanatnyi státuszt és az aktuális teendőket.

Aktivitás-visszajelzési felület: a regisztráltak e pontban tudják visszajelezni az adott bevonási szakaszban
érvényes aktivitásukat: aktív résztvevők maradnak,
státuszukat ideiglenesen felfüggesztik, vagy nem veszik
igénybe a program szolgáltatásait. Ez az információ
rendkívül fontos a lebonyolító konzorciumnak, így
javasolt mielőbb elvégezni a beállítást (mindössze két
kattintás)!

g

Interaktív kommunikációs felület: az MVA egyéni jelzései olvashatók itt, személyre szabottan. Amennyiben
a regisztrált személyeknek aktuális helyzetükkel kapcsolatban kérdésük vagy jelzésük van, az MVA munka
társai számára itt feltehetik. A beviteli mező alatt az
MVA aktuális tájékoztatásai olvashatók, naplójelleggel,
dátummal ellátva. A Programbavonási információk cím

g

alatt fontos visszajelzéseket kaphat: az MVA által egyedileg készített ellenőrző lista mutatja, mely dokumentumok érkeztek már be, és melyek hiányoznak.
Státuszok: a jelentkezők számára egyéni, naprakész
(real time) adatokat nyújtó, grafikus felület, amelyen
könnyen áttekinthető a teljes folyamatban elfoglalt
pillanatnyi állapot, illetve a korábban megtett lépések
sora.

g

Bevonási szakaszok: az egyes szakaszokban elért teljesítmény, beérkezett dokumentumok listája tekinthető
át. Ezt követően a kompetenciamérésen elért eredmény
látható, grafikonon összevethetően a többi jelentkező
eredményével; illetve az egyediesített támogatási szerződés és mellékletei tölthetők le.

g
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Üzleti terv kapcsolati oldal
A program későbbi fázisában az Üzleti tervezést, a tanácsadókkal való együttműködést segítő kapcsolati oldal
áll az ügyfelek rendelkezésére. E lapon az üzleti ötlettel, majd a készítendő üzleti tervvel kapcsolatos egyénre
szabott információk érhetők el, továbbá itt rögzíthetők a kapcsolatfelvételi információk és az elkészült
üzleti terv dokumentuma is.

Visszajelzési felület
Ebben a szakaszban az MVA egyedi tájékoztatásai
olvashatók, naplójelleggel, dátummal ellátva. Amen�nyiben elolvasta az aktuális tájékoztatást, azt az erre
vonatkozó gombra kattintással jelezheti az MVA munkatársainak.
Ügyfélkapcsolati szakértő-interakció
Az ügyfélszolgálati szakértők az MVA vagy konzorciumi
tagok munkatársai. Ebben a szakaszban tudja megjelölni, hogy a program előrehaladása során mikor kivel
áll, kivel állt kapcsolatban (telefonon vagy személyesen). Amennyiben több személy segítette a program
különböző szakaszaiban, úgy az időben utolsó személyt
kérjük megjelölni a felületen. A megjegyzés szöveges
mezőben azt kell feltüntetni, a kapcsolatfelvétel során
milyen információt közölt, illetve milyen feladatot határozott meg az ügyfélkapcsolati szakértő.
ÜT tanácsadó-szakértő interakció
Az üzleti terv készítésének fázisában szakterületi
tanácsadó áll rendelkezésére. Kérjük, a fenti (ügyfélkapcsolati szakértőre vonatkozó módon) rögzítse a tanácsadóval folytatott konzultáció adatait és tartalmát.
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Előzetes üzleti terv benyújtása
Az előzetes üzleti terv benyújtása szintén ezen a felületen történik. A dokumentum ellenőrzését követően az
MVA által kibocsátott visszajelzés egyedileg érhető el
ugyanezen szakaszban.
Végleges üzleti terv benyújtása
A végleges üzleti tervet ebben a szakaszban tudja csatolni, az előzetes üzleti terv feltöltéséhez hasonló módon. A dokumentum bírálatát és elfogadását követően
az MVA által kiállított tanúsítvány szintén itt tölthető le.
Mentor-interakció
A vállalkozás létrehozását követően kijelölt mentorral
való kapcsolattarás dokumentálására használt felület.
Kérjük, a fenti, ügyfélkapcsolati szakértőre vonatkozó
módon, itt rögzítse a mentorral folytatott konzultációk
adatait és tartalmát.
Létrehozott vállalkozás adatai
A vállalkozás megalapítását követően e felületen tudja
rögzíteni annak alapvető adatait, így nevét, székhelyét,
nyilvántartásba vételének időpontját, illetve elérhetőségi adatait.

ALAPVETŐ
KOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOK
A pályázatban résztvevő több különböző kommunikációs felületen és sok pályázati szereplővel kommunikál
vagy oszt meg információkat nyilvánosan, így fontos,
hogy pár feltételt, szabályt betartson a program során.
Ezeket program honlap Pályázati Életút menüpontja
alatt foglaltuk össze.

Kommunikációs felület
használata, feltételei
A felületre egyedileg teszünk fel megjegyzéseket, információkat, amelyekre a programban résztvevőnek is van
lehetősége reagálni. A válasz megadása a felületen lévő
ablakban lehetséges és az „elolvastam az MVA egyedi
visszajelzését” gomb megnyomásával rögzíthető. A
hosszabb, mélyszakmai kérdéseket továbbra is a hivatalos e-mail címre (eszakmagyar@mva.hu) szükséges
megküldeni.

Szabályok, kommunikációs etika
Pontos, jól beazonosítható kérés, problémaleírás
(ugyanazt a szót, kifejezést használva, ami a pályázati
programban használatos) a gyorsabb válasz érdekében.
g Az MVA által feltett tisztázó kérdésre 24 órán belüli
válaszadás az elvárás, hiszen bármilyen napszakban
elérhető a honlap, a felület.
g Alapvető követelmény, hogy a résztvevők kötelesek
megőrizni a Támogató és a konzorciumi partnerei
jó hírnevét, hiszen a program közös munka, közös
felelősség.
g Csúnya, trágár szavak és a támadó, személyeskedő
hangvétel nem megengedettek a kommunikációban.
g

Tilos:
az MVA és konzorciumi tagjainak, partnereinek bármely munkatársával, megbízott partnerével személyeskedő hangnemben fellépni, megjegyzést írni;
g számítógépes vírusra irányító linket vagy vírust tartalmazó hozzászólást közzétenni;
g jogsértő tartalmú hozzászólás;
g visszaélésre alkalmas információt tartalmazó hozzászólás;
g olyan tartalom, amelyre vonatkozólag harmadik
személynek joga áll fenn;
g nyílt vagy rejtett reklámot tartalmazó hozzászólás,
ideértve a más weboldalt népszerűsítő hozzászólás.
g

A felület a gyors és hatékony kommunikáció eszköze,
kérjük, erre használjuk!

Következmény a fentiek be nem tartására
g

Elsőként e-mailben felszólítjuk a pályázót/résztvevőt
a viselkedése megváltoztatására, ha hozzáállása továbbra sem megfelelő, akkor a programból kizárható.

A felület Béta verzióban működik, ezért kérünk minden
felhasználót, hogy jelezze az MVA munkatársainak, ha
szokatlan dolgot észlel annak használata közben.
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