
FOGLALKOZTATÁSI, MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Felhívás a vállalkozóvá válást elősegítő támogatásról

1. Támogatás igénybevételének feltétele 

Az az álláskereső részesülhet támogatásban,

 akit  legalább  egy  hónapja  álláskeresőként  nyilvántartanak  (A  szolgáltatás
megkezdésének  nem  feltétele,  hogy  egy  hónapja  legyen  álláskeresőként
nyilvántartva. A támogatási kérelem benyújtásakor kell az egy hónap álláskeresői
nyilvántartás  megléte,  így  a  szolgáltatás  időtartama beleszámít  az  egy hónapos
nyilvántartásba.),

 aki  az  állami  foglalkoztatási  szerv  által  nyújtott  –  egy  hónap  időtartamú  –
szolgáltatás  keretében  a  vállalkozás  indításához  szükséges  jogi,  pénzügyi
készségeket megszerzi, és

 aki a szolgáltatás keretében üzleti  terv készítésével bemutatja az indítani kívánt
vállalkozás hatékonyságát és működésének részleteit,

 aki vállalja a Hirdetményben felsorolt feltételeket,

 aki  vállalja,  hogy a  támogatás  elnyerése  esetén  a  Támogató  javára  szóló,  a
számlavezető  pénzintézet  által  záradékolt,  azonnali  beszedési  megbízásra
vonatkozó  felhatalmazó  nyilatkozatot a  hatósági  szerződés  aláírásakor,  a
támogatás fedezetére valamennyi fizetési számlájára vonatkozóan becsatolja.

További  feltétel,  hogy  a  kérelmező  önfoglalkoztatását  főállású  egyéni
vállalkozóként/mezőgazdasági  őstermelőként/gazdasági  társaság  alapításával
főállású  társas  vállalkozói  jogviszonyban  biztosítja és  az  önfoglalkoztatói
tevékenységén kívül egyéb teljes munkaidős foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
tevékenységet nem folytat,  egyszerűsített  foglalkoztatási jogviszonyban nem állhat.
Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a vállalkozást a támogatás
kezdetétől  számított  huszonnégy  hónapig  fenntartja,  ezt  a  munkaerő-piaci
programban rögzítettek szerint igazolja.

2. A szolgáltatás igénybevételének célja, hogy az álláskereső

– képes legyen önálló vállalkozást indítani,

– birtokában legyen az alapvető jogi,  pénzügyi, gazdálkodási,  vezetésszervezési és
irányítási  ismereteknek,  ismerje  a  vállalkozási  formák  típusait,  képes  legyen
önállóan üzleti tervet és projekt tervet összeállítani,

– tájékozott legyen a vállalkozásfejlesztési támogatási lehetőségekről,
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– képes  legyen  előkészíteni  önfoglalkoztatóvá,  illetve  vállalkozóvá  válásának
lépéseit, ennek érdekében üzleti tervet felvázolni.

3. A szolgáltatás igénybevételére történő jelentkezés feltétele

A jelentkezési lap személyesen és elektronikus úton (foglalkoztatas@baranya.gov.hu)
benyújtható  a  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és
Munkavédelmi Főosztályához (7621 Pécs, Király u. 46. 4. emelet 408-as szoba). 

4. Szolgáltatás formája

A  szolgáltatás  nyújtása  egy  hónap  időtartamú  csoportos  foglalkozás  keretében
történik.  A vállalkozóvá válást elősegítő csoportos foglalkozás személyes jelenléttel
valósul  meg. A jelenléti  képzésről engedélyezett 1 nap igazolatlan és 3 nap orvosi
igazolással történő hiányzás. Ennél több hiányzás a szolgáltatás sikertelen elvégzését
vonja  maga  után.  A  szolgáltatás  végén  az  üzleti  terv  benyújtása  és  bemutatása
szükséges. A szolgáltatás sikeres elvégzéséről az álláskeresők tanúsítványt szereznek.

5. Támogatás iránti kérelem benyújtása

A támogatási kérelem – a Baranya Megyei Kormányhivatal által nyújtott szolgáltatás
keretében a vállalkozás indításához szükséges jogi, pénzügyi készségek megszerzését
követően – nyújtható be. 

Baranya  megyében  állandó  lakcímmel  vagy  tartózkodási  címmel  rendelkező
álláskeresők a támogatással kapcsolatos kérelmet a Baranya Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és  Munkavédelmi  Főosztályához nyújthatják  be  az
alábbiak szerint: 

Elektronikus  ügyintézésre  nem  kötelezett,  azt  önként  vállaló  álláskereső  az
elektronikus ügyintézés folyamán a dokumentumokat a www.epapir.gov.hu oldalon
az  e-Papír  szolgáltatás  igénybevételével,  elektronikusan  hitelesítve  (elektronikus
aláírás és időbélyegző) küldheti meg az állami foglalkoztatási szervnek. 

Ügyfélkapu azonosítást követően, az e-Papír szolgáltatásba belépve a dokumentumok
beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadni:

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás,  egyéb  állami
foglalkoztatási feladatok

Címzett: Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és
Munkavédelmi Főosztály

Levél tárgya: Vállalkozóvá válást elősegítő támogatási kérelem

Nem elektronikus ügyintézés során az álláskereső a dokumentumokat személyesen is
benyújthatja  a  Baranya  Megyei  Kormányhivatal  Foglalkoztatási,  Munkaügyi  és
Munkavédelmi Főosztályához (7621 Pécs, Király u. 46. 4. emelet 408-as szobában).

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha megfelel a jogszabályokban, valamint a
jelen munkaerő-piaci programban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró
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körülmény.  A támogatásra  vonatkozó bármely  jogszabályi  feltétel  hiányában vagy
kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításra kerül. 

6. A támogatás keretében nem támogatható tevékenységek

– amely,  egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött  és jellemzően munkaviszony
keretében is ellátható tevékenység (pl. vagyon- és biztonsági őr),

– amely, üzletviteli és egyéb tanácsadás-, biztosítási és egyéb ügynöki tevékenység,
ingatlanközvetítői  tevékenység,  direkt  marketing  értékesítési  tevékenység,
kereskedelmi ügynöki tevékenység,

– italbolt, kocsma, játékterem, nyerőgépek üzemeltetése,

– piaci és mozgó árusítás,

– használt cikk kereskedelem.

7. Támogatás időtartama, mértéke

Az  álláskereső  részére,  aki  a  vállalkozás  indításához  szükséges  szolgáltatásban
sikeresen  részt  vett,  vagyis  vállalkozóvá  válást  elősegítő  csoportos  foglalkozás
keretében elkészített üzleti tervvel rendelkezik és tanúsítványt szerzett,

 hat  hónapon  keresztül  a  kötelező  legkisebb  munkabér  100%-ának  megfelelő
mértékű vissza nem térítendő támogatás és

 2.000.000  Ft,  azaz  kétmillió  forint  egyszeri  vissza  nem  térítendő  tőketámogatás
nyújtható.

A két támogatási elem csak együtt nyújtható. Az álláskeresőnek nem kell önerővel és
biztosítékkal rendelkeznie a kérelem benyújtásakor. Abban az esetben, ha a beruházás
összköltsége  meghaladja  az  adható  támogatás  összegét  a  kérelmező  a  hiányzó
összeget önerőből biztosítja.

8. A támogatás folyósítása és elszámolása

A  hat  havi  támogatás  havonta,  a  tőketámogatás  teljes  összege  előlegként  kerül
utalásra.

A  Támogatott  az  előleg  elszámolásához  szükséges  számlákat,  dokumentumokat  –
legkésőbb az előleg folyósítását követő 180. napon – a hirdetményben és a hatósági
szerződésben foglaltak alapján benyújtja a Támogatónak.

9. Nem elszámolható költségtípusok

– a levonható ÁFA,

– a lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházás, 

– az irodába szánt konyhai eszközök,

– a képzési költség,
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– a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1.
számú függelékének II.  pontjában (A közúti  járművekkel  kapcsolatos fogalmak)
szereplő közúti járművek (a-sz. pontig) vásárlása, 

– a növendék, hízó és tenyészállat vásárlása, 

– a vetőmag, palánta, takarmány vásárlása, 

– a hatósági díjak, illetékek, 

– a bírságok, kötbérek, perköltségek,

– a kamatok, pénzügyforgalmi költségek, árfolyamveszteség,

– a meglévő, nem a támogatott projekt keretében beszerzett informatikai és műszaki
eszközök felújítási, karbantartási költségei,

– a gazdasági társaságok alapításának költsége, 

– a bérleti díj, 

– a földvásárlás, 

– azon költségtételek, amelyeknek szükségességét a pályázó nem támasztotta alá,

– a  pályázat  benyújtását  megelőzően  megkezdett  beszerzéshez,  beruházáshoz
kapcsolódó költség,

– nem  folyósítható  támogatás  azon  beruházáshoz,  amelynél  az  eladó  és  a  vevő
azonos személyek,  vagy az eladó és  a  vevő –  gazdálkodó szervezet(ek)  tagja(i)
és/vagy vezető tisztségviselő(i)  –  között  a  Ptk.  8:1.  §  (1)  bekezdés 2.  pontjában
meghatározott hozzátartozói (a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon  házastársa,  a  házastárs  egyeneságbeli  rokona  és  testvére,  és  a  testvér
házastársa) viszony áll fenn.

10. Munkaerő-piaci program ütemezése:
Csoportos foglalkozásra jelentkezés: 2021. október 13 – 2021. október 20.

(Jelentkezési lap személyesen történő leadása a 7621 Pécs, Király u. 46. szám 4. emelet
408-as  szobában,  elektronikus  úton  foglalkoztatas@baranya.gov.hu email  címen
keresztül 2021. október 20. 13:00 óráig lehet lehetséges.)

Kompetenciamérés, személyes interjú: 2021. október 14 – 2021. október 21.

Csoportos foglalkozásra történő bekerülésről értesítés: 2021. október 22.

Csoportos foglalkozás kezdete: 2021. október 25 – 2021. november 24.

Tanúsítvány kiosztásának a napja: 2021. november 25.

Támogatás iránti kérelmek benyújtása: 2021. november 25 – 2021. november 26.

Támogatásról szóló értesítés kiküldése: 2021. november 29. 

Hatósági szerződés megkötése: 2021. december 7. napjától

Tájékoztatjuk,  hogy  a  szolgáltatásban  való  sikeres  részvétel  és  az  üzleti  terv
elfogadása  nem  jelenti  automatikusan  a  vállalkozóvá  válást  elősegítő  támogatásra
való jogosultságot.
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