„Vállalkozz Magyarország!” Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az
Észak-Alföld régióban (GINOP-5.2.2-14-2015-00027)
A PROGRAMRÓL

I. Kinek szól a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása program?
Programunkba jelentkezhetnek:
a) azok a 18 és 25 év közötti, Észak-Alföld régióban élő fiatalok, akik a programba vonáskor
(támogatási szerződés megkötésének dátuma) megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében
lakóhellyel (állandó lakcím), vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
18. életévüket betöltötték, de 25. életévüket még nem,
akik nem tanulnak (nappali oktatásban nem vesznek részt) és nem dolgoznak,
legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresők,
meglévő vállalkozásban többségi (50 % feletti) tulajdonnal nem rendelkeznek,
új egyéni, vagy mikro-vállalkozás indítását tervezik,
természetes személyek, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel és vállalkozói
attitűddel rendelkezek,
az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanyai, az illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalának
Foglalkoztatási Osztálya* (korábban munkaügyi központ) által kiadott „IRÁNYÍTÓLAP az Ifjúsági
Garancia Rendszer keretében” c. dokumentummal rendelkeznek.

b) azok a 25 és 30 év közötti, Észak-Alföld régióban élő regisztrált álláskeresők, akik a programba
vonáskor (támogatási szerződés megkötésének dátuma) megfelelnek az alábbi feltételek
mindegyikének:

Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vagy JászNagykun-Szolnok megyében lakóhellyel (állandó lakcím), vagy
tartózkodási hellyel rendelkeznek,
25. életévüket betöltötték, de 30. életévüket még
nem,
akik nem tanulnak (nappali oktatásban
nem vesznek részt) és nem dolgoznak,

legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresők,
meglévő vállalkozásban többségi (50 % feletti) tulajdonnal nem rendelkeznek,
új egyéni, vagy mikro-vállalkozás indítását tervezik,
természetes személyek, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel és vállalkozói
attitűddel rendelkezek,
a lakóhely szerinti illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya által
kiállított Hatósági Igazolással rendelkeznek.

II. Mit kínálunk a program keretében?
A teljes program két fázisban valósul meg.
Az első fázisban (GINOP-5.2.2) elérhető főbb szolgáltatások:

kompetenciamérés, alkalmasság- és motiváció vizsgálat, vállalkozói ötlet felmérése,
vállalkozói képzés és készségfejlesztés,
üzleti terv elkészítéséhez segítségnyújtás,
személyes tanácsadás és mentorálás,

A szolgáltatásokat a programban résztvevők térítésmentesen vehetik igénybe.
A második fázis (GINOP-5.2.3) keretében:

az első fázisban nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző,
az első fázis keretében jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező,
az üzleti terv jóváhagyását követően vállalkozásukat megalapító fiatalok,
legfeljebb 3 millió forint összegű,
vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása
céljából, 10 % önrész mellett.
A vállalkozások pénzbeli támogatásáról (második fázis) bővebb
információ található a 2016.04.05-én megjelent GINOP5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás
indítási költségeinek támogatása pályázati
felhívásban és pályázati útmutatóban, mely
elérhető itt :
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-52316-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsikltsgeinek-tmogatsa-1.

III. Hol lehet jelentkezni a programba?
Jelentkezni a http://vallalkozzmagyarorszag.hu/eszakalfold/#regisztracio honlapon lehet.
Mindeközben javasoljuk a programba való jelentkezés feltételeként előírt álláskeresői státusz
alátámasztására szolgáló alábbi igazolások beszerzését:
IRÁNYÍTÓLAP az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében (18 és 25 év közötti ügyfeleink részére
szükséges): Az irányítólapot az illetékes Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya állítja
ki és azt igazolja, hogy a kérvényező az Ifjúsági Garancia Rendszer résztvevője és álláskeresői
regisztrációjának dátumát.
Hatósági Igazolás (25-30 év közötti ügyfeleink részére szükséges): A dokumentumot az illetékes
Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya állítja ki és azt igazolja, hogy a kérvényező
álláskereső és regisztrációjának dátumát.
A programban való részvétel feltétele, hogy a felsorolt két igazolás közül a rá vonatkozóval
rendelkezzen a résztvevő!
IV. Kihez forduljak további információért, segítségért?
A program megvalósítója az Észak-Alföld régióban a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: SZPI) által vezetett konzorcium.
Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésükre a csatolt táblázatban található helyszíneken és
időpontokban. Kérjük, hogy személyes felkeresés előtt telefonon egyeztessenek időpontot az érintett
kollégával.
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