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Célkitűzések
280 fő képzésbe vonása (vál-
lalkozás létrehozását és vál-
lalkozóvá válást segítő, ill. 
a vállalkozás működésével 
kapcsolatos képzések)

• 170 új egyéni vagy 
mikro-vállalkozás 
létrejötte 

• 130 vállalkozás 
mentorálása

...segítünk 
indítani 

Jelentkezés folyamata -
Fiatalok online
regisztrációja, kompetenciák
felmérése

Képzés -Üzleti tervezéshez,
költségvetéshez szükséges
tudás elsajátítása







Jelentkezés 
folyamata

- Fiatalok online 
regisztrációja, 
kompetenciák 

felmérése

Képzés
- Üzleti 

tervezéshez, 
költségvetéshez 
szükséges tudás 

elsajátítása

Mentorálás
- Szakemberek 

segítik a fiatalokat 
a képzés kezdetétől 

a  második 
komponensig Üzleti  

tervezés
- A fiatalok 
elkészítik 

vállalkozói ötletük 
üzleti tervét

Cégalapítás
- Vállalkozás 

megalapítása 
(engedélyeg, 

cégbejegyzés, 
közjegyző stb.)

A Projekt
A program célja a jelentkező fiatalok felkészítése térítés-
mentes szakmai segítségnyújtással saját vállalkozásuk 
indítására, önfoglalkoztatóvá válásra. A pályázati konst-
rukció keretében megvalósításra kerülő fő tevékenysé-
gek két komponens mentén valósulnak meg. a „má-
sodik komponensben” az „első komponensben” 
résztvevő, 18 és 25 (felsőfokú végzettség 

esetén 30) év közötti  – más vállalko-
zásban többségi tulajdonnal nem 

rendelkező – természetes sze-
mély által létrehozott vállal-

kozás pályázhat maximum 
3 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásra, 
90%-os támogatási in-
tenzitással. A második 
komponensben pá-
lyázó vállalkozások-
nak rendelkezniük 

kell az első kompo-
nens kedvezménye-

zettje által jóváha-
gyott üzleti tervvel.

Köszöntő
Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a Magyar Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány által koordinált, Európai Uniós forrásból támogatott 
GINOP-5.2.2-14-2015-00015 azonosítószámú projektet, mely „segítünk 
indítani” – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-
Magyarországi Régióban címmel valósul meg

PaRtneRsÉg
A projektet végrehajtó Konzorciumot három, a vállalkozásfejlesztés 
és uniós finanszírozású pályázatkezelés területén nagy 
tapasztalattal rendelkező Alapítvány alkotja: a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési alapítvány, a nógrád Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési alapítvány és az abaúji 
területfejlesztési önkormányzati szövetség.

CÉlCsoPoRt
A program célcsoportja a vállalkozói szemlélettel 
rendelkező 18-25 év közötti, más vállalkozásban 
többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-
vállalkozást indítani tervező természetes személyek, 
akik az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanyai kell, hogy 
legyenek. A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja 
álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják. A célcsoportba 
tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 
25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, akik a teljes programba vont 
összlétszám 20%-áig vonhatók be.


