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GINOP-5.2.7-18 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
GINOP-5.2.7-18

Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható támogatás, aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik a GINOP
5.1.9-17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről
szóló tanúsítvánnyal, és az általa létrehozott vállalkozás a támogatási kérelem benyújtása előtt maximum 3 hónappal korábban
alakult.
A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni, vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói
Pályázati
kiírás
szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott
célja:
ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásával.
Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése, azaz önfoglalkoztatás)
továbbá– amennyiben az üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó
támogatási időszakban.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek – a vállalkozási tevékenység megvalósításában közreműködő
Támogatható
munkatársak költsége személyi jellegű ráfordításként az alábbiak szerint:
tevékenységek
i. bérköltség (munkaviszony),
felsorolása:
ii. vállalkozói kivét,
iii. KATA adózónak kifizetett jövedelem
iv. a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA-s adózók kivételével
Támogatást
igénylők köre:

1

A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a vállalkozásindításához szükséges alább
felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek (ca) pont i-iv) alpont) maximum 40%-ának
mértékéig terjedő átalányban részesül:
i. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv „KTK 2020” szerint.
ii. Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek
beszerzése). Az előkészítési tevékenységbe nem értendő bele az üzleti terv elkészítése.
iii. Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz
kapcsolódva).
iv. Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).
v. A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.
vi. 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 (új hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain
név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
vii. 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.
viii. Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése,
beszerzése, design tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).
ix. Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
x. Általános vállalatirányítási tevékenység.

Beadás
határideje:
Támogatás
mértéke
összege:

A pályázati felület várhatóan 2019 júliusában nyílik meg.
A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás legfeljebb, azaz a Kedvezményezett által továbbadott támogatás
maximumösszege 4 573 800 Ft lehet.
és
A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 3 havi személyi jellegű költségének, illetve
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az erre eső 40% átalány költség összege.

Rendelkezésre
álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 26 650 000 000 Ft.
A rendelkezésre álló keretből a jelen felhívás keretében megvalósítandó projekt lebonyolítására legfeljebb 10% használható
fel és a vállalkozások részére továbbadott támogatásokra a keretösszeg min. 90%-a fordítandó.
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