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Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása 

GINOP-5.2.3-16 

A pályázatok benyújtása 2016. október 03. és 2018. október 04. között lehetséges. 

 

Támogatás intenzitása, mértéke: vissza nem térítendő, minimum 2.000.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft, 

max. 90 % 

 

Kedvezményezettek 

 A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben 

regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő 

álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.  

 Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be 

támogatási kérelmet.  

 Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban 

székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó. 

 A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett 

székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 

konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti 

terve jóváhagyásra került. 

 a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek. 

 

Jogi forma szerint: 

 

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok: 

 GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság, 

 GFO 117 – Betéti társaság. 

 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló 

vállalkozó). 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

Pályázati feltételek 

 A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 

konstrukciót megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott 

üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 

programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.  

 A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal 

rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.  

 A GINOP-5.2.2-14 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.  
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 A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott 

vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a 

támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal 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. 

 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Jelen felhívásban nem releváns 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

o Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység 

ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás 

munkavállalójának foglalkoztatása. 

o Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint 

 

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

o Előkészítési tevékenységek 

o Eszközbeszerzés 

o Eszközbérlés 

o Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet 

o Információs technológia-fejlesztés 

o Egyéb immateriális javak beszerzése 

o Piacra jutás támogatása 

o Képzéseken való részvétel 

o Tanácsadás igénybevétele 

o Anyagbeszerzés 

o Általános vállalatirányítási tevékenységek 

Előleg, önerő 

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységre igénybe 

vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 

részét kitevő önerővel kell rendelkeznie 

 

Összefoglaló 

A felhívás célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás 

indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők 

esetén 25-30 éves) fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését követően vissza 

nem térítendő támogatás juttatása. A potenciális fiatal vállalkozók a GINOP-5.2.2-14 számú felhívás 
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keretében kiválasztott szervezetek által nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a 

vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, 

gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, 

megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy 

vállalkozóvá válásuk lépéseit. A GINOP-5.2.2-14 számú pályázat keretében a szolgáltató azzal a fiatallal 

köt támogatási szerződést, aki legalább 1 hónapja álláskereső. 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft, ebből 

az észak-alföldi régiónak 811 399 000 FT áll rendelkezésére. A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 965 db.  


