Álláskeresők vállalkozó válásának a támogatása

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi
Főosztálya szolgáltatás keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi,
informatikai ismeretek, készségek megszerzése érdekében tanácsadást nyújt, képzést
szervez.
Az egy hónap időtartamú szolgáltatás keretében indított tanácsadás és képzés intenzív
jelenlétet és aktív részvételt igényel, továbbá veszprémi helyszínen kerül megrendezésre.
A képzés vizsgával zárul, ahol az álláskereső részletesen bemutatja a szolgáltatás
keretében elkészített üzleti tervét és vállalkozási ötleteit.
Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásban való sikeres részvétel és az üzleti terv
elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő támogatásra
való jogosultságot.
A munkaerőpiaci szolgáltatásban egy előzetes kiválasztási eljárást követően lehet részt
venni, mely az alábbi szakaszokból áll:
– A tervezett vállalkozás indításáról, működtetéséről alapvető információkat tartalmazó
jelentkezési lap kitöltése, mely egy helyzetfeltáró és motivációs kérdőívet is tartalmaz.
A jelentkezési lap értékelésre kerül az alábbi mérlegelési szempontok figyelembe
vételével:
1. a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői,
2. a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
3. az álláskereső munkához jutási esélyei,
4. jelen felhívás céljának való megfelelés,
5. a vállalkozás megvalósíthatósága, hatékonysága, és a megye munkaerőpiaci
helyzetébe illeszthetősége.
– Az értékelés alapján a legtöbb pontot elérő vállalkozó jelöltek a képzés időtartama alatt
személyes interjún vesznek részt, ahol lehetőségük lesz vállalkozói ötletük részletes
ismertetésére.
A jelentkezés lap benyújtásának határideje: 2021. október 19.
A jelentkezési lap benyújtásának helye, módja:
Benyújtható személyesen az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.
A felhívás iránt érdeklődők a Veszprém Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási,
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán az alábbi elérhetőségeken kaphatnak
részletesebb felvilágosítást:
• Bors-Köbli Petra és Csertán Ákos: (88) 550-764
• Goldfárth Hajnalka: (88) 550-779
A képzés elindulásának várható ideje: 2021. október 21. (csütörtök)
Veszprém, 2021. október 12.

Szándéknyilatkozat a Vállalkozási Tanácsadáson történő részvételhez
„Álláskeresők vállalkozás indításának támogatásával”
elnevezésű munkaerőpiaci programhoz
Név:

………………………………….

Születési neve:

……………………….

Adóazonosító jele:
Lakóhely címe:
Telefonszáma:
e-mail címe:

………………………………….
………………………………….
…………………………………
…………………………………

Anyja neve:
TAJ száma:
Szem. ig. száma:
Legmagasabb iskolai végzettsége:
Szakképzettsége:

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
………………………..

Nyilatkozom, hogy a Vállalkozási Tanácsadáson részt kívánok venni, az Előzetes Üzleti Tervet szándéknyilatkozatommal benyújtom.
Munkaerő-piaci státuszom:
(Amennyiben több jellemző is igaz Önre, kérjük, hogy mindet jelölje meg!)
 Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskereső
 Alacsony iskolai végzettségű vagyok (legfeljebb általános iskolai végzettség, ISCED 1-2, középiskolai végzettség nélkül; az ISCED besorolást az iskolarendszeren
kívül megszerzett szakképesítés nem módosítja
 25 év alatti fiatal, vagy 30 év alatti diplomás pályakezdő álláskereső vagyok
 50 év feletti vagyok
 GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYESE-ről (gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), illetve csecsemőgondozási díjról,
gyermekek otthongondozási díjról, vagy ápolási díjról visszatérő (aki a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében
részesültem vagy jelenleg is részesülök), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőtt vagyok
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülök
 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett vagyok (minimum 3 hónapja regisztrált munkanélküli, a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a
közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
 Közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskereső vagyok
 Nem olyan nyilvántartott álláskereső vagyok, aki az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, azaz nem szerepelek az egyéni vállalkozói nyilvántartásban
tevékenységét szüneteltető vállalkozóként
Iskolai végzettség (legmagasabb):






alacsony iskolai végzettség: ………… osztály
szakiskolai (szakmunkásképző) végzettség
érettségi
felsőfokú végzettség

Szakképzettség/felsőfokú végzettség:
 nincs szakképzettségem
 az alábbi szakképesítéssel/szakképesítésekkel rendelkezem, szerzés éve:
………………………………………………………………………………………………………..…………….…
Idegen nyelv tudás: □ nincs
□ van, az alábbiak szerint
□ Német:
□ alapszintű □ jó nyelvismeret
Nyelvvizsga szintje: □ nincs nyelvvizsga, □ alapfok □ középfok □ felsőfok
□ Angol:
□ alapszintű □ jó nyelvismeret
Nyelvvizsga szintje: □ nincs nyelvvizsga, □ alapfok □ középfok □ felsőfok
□ Egyéb nyelv: ……………………………….. □ alapszintű □ jó nyelvismeret
Nyelvvizsga szintje: □ nincs nyelvvizsga, □ alapfok □ középfok □ felsőfok
Gépjárművezetői ismeret:

□ nincs,

□ B kategória

□ C kategória

□ egyéb: ………..

Vállalom, hogy a Vállalkozási Tanácsadás során a Veszprém Megyei Kormányhivatallal együtt működöm, véglegesített üzleti tervemet elkészítem.
Tudomásul veszem, hogy a tanácsadáson való sikeres részvétel és a véglegesített üzleti terv elfogadása nem jelenti automatikusan a vállalkozóvá válást elősegítő
támogatásra való jogosultságot.

Kelt: ……………év ………….hó………nap.

……..............................................
aláírás

