PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia
régiókban
c.
könnyített elbírálású
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP-2.3.6.B-12/1.
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt
egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási
problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük
várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul
hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői
által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított
súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza
azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

egészségipar,
zöldgazdaság-fejlesztés,
vállalkozásfejlesztés,
közlekedésfejlesztés,
tudomány-innováció,
foglalkoztatás.

A fiatalok az egyik, a válság által leginkább érintett csoport, akikre kiemelt figyelmet kell
fordítani. A gazdasági fellendülés beindulását követően a munkaerő-piaci aktivitás
növelése, a foglalkoztatási potenciál teljes kihasználása érdekében különösen fontos a
fiatalok és pályakezdők munkaerő-piaci részvételének növelése, nem utolsósorban a
kedvezőtlen demográfiai változások és a gazdasági szükségletekre reagáló új készségigények megjelenése miatt. A pályakezdők és fiatalok vállalkozó kedvének növelése, az
ezzel kapcsolatos kompetenciák elsajátításának támogatása komoly lökést adhat az új
generáció gazdasági aktivitásának növeléséhez, illetve közvetve hozzájárulhat a fiatalok
gazdasági szerepvállalásának javításához.
Ma
Magyarországon
a
mikroés
kisvállalkozások
a
legfontosabb
nettó
munkahelyteremtők a csökkenő foglalkoztatottsági ráta ellenére. A ’90-es évek óta
ezeknek a vállalkozásoknak közel 60%-a egyszemélyes vállalkozás, azaz önfoglalkoztató
személyekből áll, éppen ezért a foglalkoztatás bővítésként kell értelmezni a vállalkozások
foglalkoztatotti létszámának növelése mellett az új vállalkozások létrehozását is.
A vállalkozói aktivitás ösztönzése, új vállalkozások létrejöttének támogatása
elengedhetetlen része a gazdaság fejlesztésének, a foglalkoztatás növelésének. Ennek
egyik általunk javasolt eszköze lehet az induló vállalkozások támogatásának erősítése a
fiatal pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatásával.
A konstrukció alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése.
A közvetett kedvezményezettek köre a 35 év alatti, más vállalkozásban többségi
tulajdonnal nem rendelkező új egyéni vállalkozást, vagy mikrovállalkozást indítani
tervező természetes személyek.
A TÁMOP céljait tekintve a konstrukció a fiatalok alkalmazkodóképességének és
vállalkozóképességének fejlesztésével hozzájárul a célcsoportba tartozók gazdasági
aktivitásának növeléséhez, munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozásindításhoz és működéshez szükséges kompetenciák elsajátításához.
Az Új Széchenyi Tervvel összefüggésben a koncepció megvalósítása erősíti a
’Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés’, valamint a ’Foglalkoztatás’ programok
által megvalósítani kívánt célokat. Összhangban van továbbá az Új Széchenyi Terv által
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megfogalmazott elvvel, miszerint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások képesek
egyedül arra, hogy jelentősen és tartósan emeljék a foglalkoztatást Magyarországon.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor
keretösszeg a konvergencia
kilencszáznegyvenmillió forint.

az elszámolható közkiadásokra
régiókban 4 940 000 000 Ft,

rendelkezésre álló
azaz négymilliárd-

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA
típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 45%a, azaz 2 223 000 000 forint fordítható.

Jelen kiírás forrását az Európai
társfinanszírozásban biztosítja.

Szociális

Alap

és

Magyarország

költségvetése

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
A TÁMOP-2.3.6.A-12/1. konstrukcióban résztvevő, 18 és 35 év közötti1 természetes
személy által létrehozott vállalkozás pályázhat.
A pályázás feltétele, hogy a természetes személy más gazdasági társaságban közvetlen
vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak
nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa.
A pályázónak rendelkezni kell a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció kedvezményezettje
által jóváhagyott üzleti tervvel.
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a
statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
alapján):



Korlátolt felelősségű társaság (KSH 113)



Közkereseti társaság (KSH 211)



Betéti társaság (KSH 212)



Egyéni cég (KSH 213)



Egyéb önálló vállalkozó (KSH 231)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

1

A TÁMOP-2.3.6.A konstrukcióba bevont fiatalokkal kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az
egyén a 18. életévét már betöltötte, de a 35. életévét még nem.
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Méret
A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek a 800/2008/EK
rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások.
Mikrovállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és
középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül
mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt
munkaviszonyban foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves
mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót.
Azon új vállalkozásoknak, melyek még nem rendelkeznek lezárt, teljes üzleti évvel, a
felhasználandó adatokról a pénzügyi év folyamán készített jóhiszemű becslésük alapján
kell nyilatkozniuk. A projekt zárásakor ezen vállalkozásoknak nyilatkozatot kell
benyújtaniuk a vállalkozás méretük szerinti besorolásáról.
A 2004. évi XXXIV. törvény 5.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben egy vállalkozás
éves szinten túllépi a meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi
határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az
esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két
egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad
azoktól (két éves szabály).
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C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre

Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban
meghatározott tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő
valamint jelen pályázati útmutató C3. pontja alapján meghatározott költségekre
fordítható a támogatás. Az üzleti tervnek kötelezően tartalmaznia kell a pályázó
hosszútávra (minimum 3 év) vonatkozó fejlesztési elképzeléseit valamint az
igényelt támogatási összegre vonatkozó költségvetési tervét.
A támogatott vállalkozás elindításához, az üzleti tervben tervezett vállalkozói
tevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges, gazdaságos működést elősegítő,
költséghatékony tételek számolhatóak el az alábbiak alapján:

Előkészítési tevékenységek:
o

cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,

o

Kötelező engedélyek beszerzése

Az előkészítés költségei az üzleti terv elfogadásának napjától számolhatók el.

Megvalósítás:
•

Eszközbeszerzés:
a) technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
b) szállítás és üzembe helyezés,
c) betanítás (közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).

•

Eszközbérlés

•

A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása

•

Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, ekereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési
környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs
fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is:
a) új hardver,
b) szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver),
c) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja.

•

Piacra jutás támogatása
a) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
b) marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
c) formatervezés.

•

Képzéseken való részvétel:
Vállalkozás specifikus akkreditált
munkáltatók számára

képzések,

csak

a

tulajdonos,

illetve

a
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o

Tanácsadás igénybevételére az alábbi támogatott tanácsadási területeken
kerülhet sor:
a) marketing tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez
kapcsolódó tanácsadás,
b) menedzsmentfejlesztési tanácsadás
c) technológiai fejlesztési tanácsadás
d) pénzügyi tanácsadás
e) logisztikai tanácsadás
f) adótanácsadás.

o

Immateriális javak beszerzése:
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak
(pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez)
kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke, amennyiben a tranzakcióra a
piaci feltételeknek megfelelően került sor.

o

Anyagbeszerzés: a vállalkozás
szükséges anyagbeszerzés

o

Könyvelés

o

Tájékoztatás és nyilvánosság

létrehozásához,

működése

megkezdéséhez

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy amennyiben a benyújtott részletes
költségvetési tábla tartalmaz nem elszámolható tételeket, akkor a kifizetési igénylések
során a nem támogatható tételek elutasításra kerülnek!
A projekt összköltségének minimum 30%-át, de maximum 50%-át személyi jellegű
ráfordításra (bér és járulékai) kell fordítani.

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati felhívás keretében csak konvergencia régiókban megvalósított
tevékenységek támogathatók.
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a.

Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege egyéni vállalkozóként vagy
mikrovállalkozásként
legfeljebb
3.000.000,azaz
hárommillió
Ft
lehet.
Társasvállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6.000.000,azaz hatmillió Ft abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt
vett a TÁMOP-2.3.6.A konstrukcióban.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban
közzétett befogadási és jogosultsági, valamint szakmai és pénzügyi projekt szempontok
alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon, a pályázati felhívásban,
valamint a jelen útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A
projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program
alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag xzip formátumban fogadjuk el;
pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt projekt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell
vonatkoznia.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen
útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot a pályázónak papír
alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségválllalásra vonatkozó aláírási
előírásoknak megfelelően kell aláírnia!

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségválllalásra
vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta1 (garantált

1

A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) 3. § 9.2. bekezdése alapján: Gyorsposta:
olyan belföldi vagy nemzetközi postai szolgáltatás, amelyben a szolgáltató a könyvelt küldeményt belföldön
garantált idő alatt, a feladást követő napon déli 12 óráig, nemzetközi viszonylatban a nemzetközi szerződések
alapján kötött megállapodásokban meghatározottak szerint kézbesíti, biztosítva egyben a küldemény egyedi
azonosítását s ennek alapján a technológiai folyamatban nyomon követhető kezelését.
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kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre
kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1. (Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a
konvergencia régiókban)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C”
épület címzést kell feltüntetni.

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok
személyes benyújtására lehetőség nincs.

Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás
kódszámát (TÁMOP-2.3.6.B-12/1. (Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a
konvergencia régiókban), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött
adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok
honlapról tölthetők le.

az

www.nfu.hu

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: www.nfu.hu

1
A Posta tv. 3. § 9.1. pontja alapján: Futárposta: olyan garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás, amelynek teljesítése során a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a könyvelt postai
küldemény felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítéséig
személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a
küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén
megtehesse a szükséges intézkedéseket.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése
alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik
napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését
követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2013. január 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és
elbírálása folyamatosan történik.

Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a
közreműködő szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú
benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

10

