GINOP-5.2.2-14
"Segítünk indítani" - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az
Észak-Magyarországi Régióban

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásában célul
tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a
foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló
vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A fenti célkitűzés szellemében 192.499.870 forint Európai Uniós forrásból
valósítja

meg

a

Magyar

Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány

(MVA)

és

Konzorciuma a "Segítünk indítani" - Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása az Észak-Magyarországi Régióban programot a Nógrád Megyei
Regionális

Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány

és

az

Abaúji

Területfejlesztési

Önkormányzati Szövetség együttműködésével.
A

program

célja

a

fiatalok1

jelentkező

felkészítése

saját

vállalkozásuk

indítására, önfoglalkoztatóvá válásra.
A több lépcsőben kiválasztott, bevonásra kerülő résztvevők segítése egyrészt
térítésmentes szakmai támogatással történik, és nem utolsó sorban kezdő
tőkét biztosítanak a nyerteseknek az induláshoz jóváhagyott üzleti tervük
alapján.

A

szakmai támogatás

legfőbb eszközei a képzési programok,

tanácsadási szolgáltatások, a mentorálás, és a munkaerő-piaci szereplők közötti
hálózatépítés támogatása.

A pályázati konstrukció keretében megvalósításra kerülő fő tevékenységek két
komponens

mentén

komponensben”

1

valósulnak

meg.

A

„2.

komponensben”

az

„1.

résztvevő, 18 és 25 (felsőfokú végzettség esetén 30 ) év

A program célcsoportja a vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-25 év közötti, más
vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező
természetes személyek, akik az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanyai kell, hogy
legyenek. A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált
fiatalok alkotják. A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel
rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, akik a teljes programba vont
összlétszám 20%-áig vonhatók be.

közötti

-

más

vállalkozásban

többségi

tulajdonnal

nem

rendelkező

-

természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat maximum 3
millió forint vissza nem térítendő támogatásra, 90 %-os támogatási
intenzitással. A 2. komponensben pályázó vállalkozásoknak rendelkezniük kell
az 1. komponens kedvezményezettje által jóváhagyott üzleti tervvel.
A program egyik fő fókusza egyértelműen a megalapozott üzleti tervezés, a
Konzorcium többlépcsős minősítéssel és koncentrált segítségnyújtással teszi
lehetővé a vállalkozások első üzleti éveinek modellezését, ami az elnyerhető
tőkejuttatás egyik feltétele.
Az alkalmazott, innovatív infokommunikációs háttér, valamint a személyes, egy
éves mentori segítségnyújtás támogatja az új vállalkozói generáció kinevelését
és talpon maradását.
A régióban 280 fő képzésbe vonása mellett 170 új egyéni vagy mikrovállalkozás létrejötte és 130 vállalkozás mentorálása a Konzorcium
munkájának célja. A projekt megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy olyan egyéni
és mikro-vállalkozások jöjjenek létre, amelyek vezetői megfelelő tudással és
készségekkel rendelkeznek a vállalkozások fenntartható, eredményes, hatékony
és

szabályszerű

működtetéséhez.

A

fiatal

vállalkozók

olyan

támogató

környezetben kezdhetik meg tevékenységüket, amely a későbbiek során is
elősegíti

a

érvényesülését,

hálózatosodás,
hozzájárulva

a

gazdasági
a

együttműködés

fenntartható

növekedést

önfoglalkoztatás erősítéséhez, a munkahelyteremtés elősegítéséhez.

hasznának
szolgáló

