Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása (GINOP – 5.2.3)
Támogatható
tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:




Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal
gazdasági
tevékenység
ellátására
irányuló
közreműködése
(önfoglalkoztatás),
és/vagy
a
vállalkozás
munkavállalójának
foglalkoztatása.
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:




















Pályázók köre:

Cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele,
Kötelező engedélyek beszerzése,
Szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás,
Új eszköz beszerzése,
Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet,
Információs technológia-fejlesztés (új hardver, szoftver, domain név
regisztráció és a hozzá tartozó web-tárhely egyszeri díja, domain név
regisztrációhoz kapcsolódó honlap készítés)
Immateriális javak beszerzése,
Piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
Marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design tervezés,
Képzéseken való részvétel,
marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez
kapcsolódó tanácsadás,
Menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
Technológiai fejlesztési tanácsadás,
Pénzügyi tanácsadás,
Logisztikai tanácsadás,
Jogi szaktanácsadás,
Szabadalommal kapcsolatos tanácsadás,
Energetikai tanácsadás,
Anyagbeszerzés,
Általános vállalatirányítási tevékenységek



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 a fiatal, aki rendelkezik a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító
szervezet szakértői bizottsága által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a
vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP- 5.2.2-14
programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.



Az a GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről
szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapító,
aki a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal rendelkezik,
valamint a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját tölti be.



Más vállalkozásban többségi üzletrésztulajdonnal (50% feletti) nem
rendelkező fiatalok



Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező
gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó



Azon vállalkozás, 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.



Illetve azon vállalkozások, amelyek mikro- vagy kisvállalkozásnak
minősülnek.

Jogforma szerint:

Kötelező
vállalások
Támogatás
összege:
Előleg:
Támogatás
formája
intenzitása:




Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók




Minimum 5 db kialakított piaci kapcsolat
A projekt fizikai befejezését követő első lezárt, teljes üzleti évben realizált
nettó árbevétel minimum 500 000 Ft
Minimum összege 2 000 000 Ft - Maximum 3 000 000 Ft

Támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.
Vissza nem térítendő támogatás.
és

A projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.

Területi
korlátozás:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló
projektek.

Projekt
időtartama:

Minimum 7 hónap - Maximum 12 hónap

Tervezett
benyújtás:

2016. október 03.

Önerő

A projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része.

