VEKOP 8.1.1. „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében vállalkozóvá válást elősegítő
támogatás
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Pest Megyei Kormányhivatal járási hivatala
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

•
•

Kérelem

•

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Üzleti terv és mellékletei
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat

•
•

Tájékoztató

•

A támogatást igénylő által tett írásos nyilatkozatok

Adatlap a támogatási döntésről

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton a kérelmet benyújtó személy lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalánál.
Az ügyintézés határideje:
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint.
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:
A munkaerő-piaci program célcsoportjai:

•

A 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők

•

Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nyilvántartott álláskeresők (ISCED 1-2)

•

A gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő
nyilvántartott álláskeresők. (Azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést
megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban
részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési
támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.)

•
•

A tartósan (legalább 6 hónapja) nyilvántartott álláskeresők
Az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők
A
közfoglalkoztatásból
a

versenyszférába

visszavezethetők.

(A közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők.
Akik 30 napnál régebben léptek ki, más célcsoportok szerint vonhatók be a programba.)

•

25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők/ /szolgáltatást igénylők /közvetítést igénylők.

A munkaerő-piaci programban a meghatározott feltételeknek megfelelő álláskereső személyek
vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói
tevékenység beindítására való ösztönzése.

Kérelmet nyújthat be az a személy, aki

•

a munkaerő-piaci programban résztvevő álláskereső és

•

vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozóként, egyéni cég tagjaként, gazdasági társaság
–

a

társaság

tevékenységében

személyesen

közreműködő

–

tagjaként,

a

személyi

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18.
pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként.
A támogatás formája:
Legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta, a támogatás folyósításának kezdő időpontjában
érvényben lévő kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás.
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

•

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és
munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról

•

67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről

•

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

•

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a
Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról

•

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 2007. évi
CLXXXI.
a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról

•

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű

törvény

támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet

•

A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet

•

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

•

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

Az ügy intézését segítő útmutatók:
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_vallalkozo/ak_tamog
atasok_vallalkozo_v811.aspx
Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:
Nyilatkozat

összeférhetetlenségről,

érintettségről,

kérelem

az

érintettség

honlapon

történő

közzétételéről:
www.kozpenzpalyazat.gov.hu
https://nfsz.munka.hu/Allaskeresoknek/Lapok/ak_tamogatasok/ak_tamogatasok_vallalkozo/ak_tamog
atasok_vallalkozo_v811.aspx
Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -

