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Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése - képzés és mentorálás
GINOP-5.1.9-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30-tól
2018. év augusztus 31-ig van lehetőség.

A felhívás célja:
A felhívás célja, hogy a 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok Magyarország
területén több vállalkozást indítsanak el és a támogatás eredményeként növekedjen az állás
nélkül lévők vállalkozói kedve, ezáltal javuljanak a munkaerőpiaci kilátásaik és
foglalkoztatásuk.
A program célja a Magyarország területén új egyéni vagy társas vállalkozás indítását tervező,
vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok komplex
szolgáltatással történő támogatása, felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük
kialakításához és megvalósításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, képzéssel,
tanácsadással, mentorálással, valamint a kombinált pénzügyi támogatás igénybevételére való
felkészítéssel.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 - 6 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
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b) A támogatás összege legfeljebb az alább bemutatott regionális bontás szerint igényelhető
támogatási összegek:
Régió
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Dél-Dunántúl
ÉszakMagyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Összesen

Fiatalokra allokált
forrás (Ft)
406.803.461
470.036.071
663.451.842
733.692.811

Álláskeresőkre
allokált forrás (Ft)
220.908.941
189.093.428
365.269.422
385.459.579

Összesen (Ft)

930.515.923
795.499.892
4.000.000.000

472.422.018
366.846.612
2.000.000.000

1.402.937.941
1.162.346.504
6.000.000.000

627.712.402
659.129.499
1.028.721.264
1.119.152.390

Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) önállóan vagy konzorciumi partnerként a vállalkozásindítással, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásokat, képzéseket az elmúlt 5 évben tevékenységi
körben végző nonprofit és egyéb, nem nyereségérdekelt szervezetek;
b) Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezetek.
A fenti a) és b) feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási
kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
Vállalkozások:
a) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572)
b) Nonprofit részvénytársaság (KSH 573)
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:
a) Egyéb egyesület (KSH 529)
b) Kamara (KSH 541)
c) Közalapítvány (KSH 561)
d) Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562)
e) Egyéb alapítvány (KSH 569)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
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A konzorciummal szemben támasztott feltételek:








konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást igénylők körére
meghatározott feltételeknek;
a konzorciumi tagok maximális száma: 4 db (a konzorcium-vezetővel együtt);
egy szervezet legfeljebb 2 régióban vehet részt a megvalósításban
konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként;
finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás;
konzorciumi partnerként részt vehetnek a kormányhivatalok foglalkoztatási
szakigazgatási szervei. Amennyiben a foglalkoztatási szerv konzorciumi tagként nem
kerül bevonásra, úgy együttműködő partnerként kell bevonni a fiatalokat és az
álláskeresőket közvetítő szervezetként;
a konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem
módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az
irányító hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük, melyet a támogatási
kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
- a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak
(projektmenedzser, pénzügyi vezető és szakmai vezető) alkalmazása;
A konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt megvalósításához alkalmaz
projekt menedzsert, szakmai vezetőt és pénzügyi vezetőt.
b) A projekt során kötelezően megvalósítandó szakmai tevékenységek
ba) célcsoport felkutatása, toborzása;
bb) álláskeresők és fiatalok programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a
célcsoport részére;
bc) együttműködés a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal (kiemelten a célcsoport
toborzása, tájékoztatása, programba vonása, a tevékenységek ütemezésének
összehangolása terén);
bd) programba bevont célcsoport szűrése (előzetes írásbeli tesztek és feladatok,
szóbeli meghallgatások, valamint a program keretében szerzett tudás, fejlődés
értékelése alapján);
be) kompetenciafejlesztés, vállalkozói készség, képességek és szemlélet fejlesztése;
bf) meglévő képzési programok adaptációja a célcsoport specifikumára tekintettel ( 30.
év feletti álláskeresők és fiatalok);
bg) képzések szervezése, lebonyolítása;
bh) képzéshez kapcsolódó szolgáltatások (képzési szükségletek felmérése és képzési
tanácsadás);
bi) a képzésekhez kapcsolódó utazás, ellátás biztosítása;
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bj) visszatérítendő és vissza nem térítendő források kombinált felhasználásával
kapcsolatos pénzügyi tanácsadás, segítségnyújtás;
bk) egységes üzleti terv sablon és bírálati módszertan szempontrendszer („Üzleti terv
sablon” és az üzleti tervek értékeléséhez szükséges „Módszertani útmutató”) egységes
dokumentációjának ki/átdolgozása;
bl) segítségnyújtás üzleti terv kidolgozásához (pl. előzetes
szükségletfelmérés, tevékenységek tervezése, pénzügyi tervezés);

piackutatás,

bm) vállalkozásindítással, a vállalkozás működtetésével összefüggő tanácsadási
szolgáltatások;
bn) mentori feladatok ellátása, tanácsadási feladatok elvégzése;
bo) közös fórumok, találkozók biztosítása, műhelyfoglalkozások, rendezvények
szervezése, lebonyolítása a programba bevont célcsoporttagok számára;
bp) együttműködés a többi régióban a GINOP-5.1.9-17 projektet megvalósító
szervezetekkel;
bq) országosan egységes elvek mentén kialakított módszertan és sablon kidolgozása,
amely alkalmas a létrejött vállalkozások tevékenységének és működésének nyomon
követésére és értékelésére;
br) a létrejött vállalkozások tevékenységének (működésének) dokumentált nyomon
követése és monitoringja a vállalkozásindítást (működéshez szükséges
bejegyzés/regisztráció napját) követő egy évig, és arról időszaki beszámoló
elkészítése az elfogadásra kerülő egységes elvek mentén kialakított módszertan és
sablon alapján;
bs) a létrejött vállalkozások számára azok működésének első évében ellentételezés
nélküli mentorálási, tanácsadási szolgáltatások nyújtása;
bt) a projekt eredményeinek szakmai értékelése, részjelentések/beszámolók
elkészítése;
bu) fenntartási jelentés elkészítése.
c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
ca) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és
arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Projekt előkészítési tevékenységek
aa) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv
elkészítését is;
ab) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme nem haladhatja meg
a 2 szerzői ívet;
ac) esélyegyenlőségi terv elkészítése.
4

b) Eszközbeszerzések


a szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése.

c) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek
ca) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén;
cb) adminisztrációs, projekt végrehajtását támogató tevékenységek.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
50%-a.
Közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett esetén az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális
előleg mértéke 100 %, ha a kedvezményezett.




a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési
számlával rendelkezik, vagy
megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás
elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést
időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén
annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott
kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása –
a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati
társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a
kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási
tervet jóváhagyta.
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A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon / jelen felhívás szakmai mellékletei
között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §a tartalmazza.
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