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Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása
GINOP 5.1.10-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30-tól
2018. év június 30-ig van lehetőség.

A felhívás célja:
A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 30 év feletti álláskeresők
felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és
készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk
tőketámogatásával.
A GINOP-5.1.9-17 Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és
mentorálás elnevezésű program keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt
és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek
kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő
folyamatos működtetésére.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2670 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az egy jogosult álláskereső által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.000.000,- azaz kétmillió Ft maximum
3.000.000,- azaz hárommillió Ft.
b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
Támogatást igénylők köre:
a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy
amelyek:
aa) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 30 év feletti, a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálatnál nyilvántartott regisztrált álláskeresők által létrehozott egyéni vagy társas
vállalkozás.
ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a
GINOP-5.1.9-17 konstrukció személyében független szakértői bizottság által
jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító álláskeresőnek rendelkeznie
kell a GINOP-5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló
tanúsítvánnyal.
ac) A támogatási kérelem benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban
alakult vállalkozások igényelhetnek támogatást. A GINOP-5.1.9-17 programban
résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező
álláskereső csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
ad) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló
tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott
társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a
vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
ae) A vállalkozást alapító álláskeresőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.10-17
konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként1 részt vesz. A
támogatási kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a támogatási kérelem
benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó álláskereső más
vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel
nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más
vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
af) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé
fejlett régióban székhellyel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég.
ag) A GINOP-5.1.10-17 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely
bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója
GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványokat
megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
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Személyes közreműködés a gazdasági társaság valamely tevékenységi körének megvalósításában való
személyes, tagi részvételt jelenti.
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ah) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak
minősülnek.
Jogi forma szerint:
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok2 közül:



GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
GFO 117 – Betéti társaság.

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók:




GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó,
GFO 228 – egyéni cég.

Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók):



GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 117 –Betéti társaság.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő álláskereső 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, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Projekt előkészítési tevékenységek
Jelen projekt keretében az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv
elkészítése.
aa) cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
ab) kötelező engedélyek beszerzése.
b) Eszközbeszerzés:
ba) új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítástközvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
c) Eszközbérlés
A munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges
eszköz bérlése.
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beleértve a KIVA adózókat is
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d) A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy irodabérlése.
e) Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és
egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához
kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások
támogatását is:
ea) új hardver,
eb) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
ec) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja,
ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a
domain regisztrációra is igényel támogatást).
f) Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és
egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi
termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a
piaci feltételeknek megfelelően került sor.
g) Piacra jutás támogatása
ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
gb) marketingeszközök elkészítése, beszerzése, desing tervezés (honlap, szórólap,
hirdetés a helyi újságokban).
h) Képzéseken való részvétel: Vállalkozás működésének hatékonyságát javító engedélyezett2
képzések a tulajdonos, munkáltatók, illetve azon alkalmazottak számára, akik a képzés ideje
alatt végig, igazolhatóan alkalmazotti jogviszonyban állnak. (Csak a projektidőszakon belül és
engedélyezett felnőttképzés támogatható.)
i) Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor (a
projekt összköltségének maximum 30%-áig és a GINOP 5.1.9-17 program megvalósítóitól
nem vásárolható tanácsadási szolgáltatás):
ia) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó
tanácsadás,
ib) menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
ic) technológiai fejlesztési tanácsadás,
id) pénzügyi tanácsadás,
ie) logisztikai tanácsadás,
if) jogi szaktanácsadás,
ig) szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
ih) energetikai tanácsadás,
ii) esélyegyenlőségi tanácsadás.
j) Anyagbeszerzés: a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
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k) Általános vállalatirányítási tevékenységek.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.
Felhívjuk a figyelmet, hogy támogatási előlegfolyósítás esetén, a támogatási előleg
kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani, és
állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel el kell
számolni.
Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség, ebben az esetben nincs
lehetőség előlegigénylésre.
Jelen felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.
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