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Aktuális pályázatok 

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása  

a konvergencia régiókban 

TÁMOP-2.3.6.B-12/1. 

 

Pályázat célja: 

A pályázat célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Cél a 

vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában, az indulás forrásigényének támogatása, valamint 

az életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok támogatása üzleti tervük megvalósítása 

érdekében. A konstrukció a fiatalok alkalmazkodóképességének és vállalkozóképességének 

fejlesztésével hozzájárul a célcsoportba tartozók gazdasági aktivitásának növeléséhez, 

munkaerő-piacra történő belépéséhez, valamint a vállalkozás-indításhoz és működéshez 

szükséges kompetenciák elsajátításához.  

 

Ki pályázhat? 

18 és 35 év közötti természetes személy által létrehozott vállalkozás pályázhat. A pályázás 

feltétele, hogy a természetes személy más gazdasági társaságban közvetlen vagy közvetett 

többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli 

vagy többségi tulajdonosa. A pályázónak rendelkezni kell a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 konstrukció 

kedvezményezettje által jóváhagyott üzleti tervvel. Az üzleti terv jóváhagyását követően a 

pályázat benyújtását megelőzően maximum 3 hónappal korábban alakult vállalkozások 

pályázhatnak. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege: egyéni vállalkozóként vagy mikrovállalkozásként legfeljebb 3.000.000 

Ft. Társasvállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6.000.000 Ft 

abban az esetben, ha az alapítók közül legalább 2 fő sikeresen részt vett a TÁMOP-2.3.6.A 

konstrukcióban. 

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a. 

 

Pályázható tevékenységek: 

Csak az üzleti tervben meghatározott jogi formában végzett, és az abban meghatározott 

tevékenységekre, illetve legfeljebb az üzleti tervben szereplő és a pályázati útmutató C3. 

pontja alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás.  
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 Előkészítési tevékenységek (cégalapítás, kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás, kötelező 

engedélyek) 

 Eszközbeszerzés (technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése, 

szállítás és üzembe helyezés, betanítás) 

 Eszközbérlés 

 A létrehozott új munkahelyre felvett munkavállalók foglalkoztatása 

 Információs technológia-fejlesztés, (pl. új hardver, szoftver, domain név regisztráció 

és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja) 

 Piacra jutás támogatása  

 Képzéseken való részvétel 

 Tanácsadás igénybevétele  

 Immateriális javak beszerzése (pl. szabadalmak, licenc, oltalom) 

 Anyagbeszerzés a vállalkozás létrehozásához, működéséhez  

 Könyvelés 

 Tájékoztatás és nyilvánosság 

 Horizontális elvekre vonatkozó előírások, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 

alapelvek érvénye  

 

Elszámolható költségek: 

 A projekt el őkészítés költségei (cégalapítás és kacsolódó ügyvédi szolgáltatás, a 

projekt előkészítéséhez kapcsolódó kötelezően fizetendő szolgáltatási díjak, illetékek) 

 A projekt szakmai megvalósításával összefügg ő költségek (bérköltség, személyi 

jellegű költségek, bérjárulékok) 

 Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások  

- Vagyoni érték ű jogok (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. 

- Vásárolt anyagok költségei (szakmai megvalósítók képzésével összefüggő 

anyagköltségek) 

- Bérleti díjak (irodai és egyéb bérleti díjak) 

- Hirdetés, reklám, propaganda költségek (marketingeszközök fejlesztése, 

kommunikációs tevékenység, piacra jutás támogatása: piaci megjelenés 

vásárokon, kiállításokon való részvétel, marketingeszközök elkészítése, 

beszerzése, formatervezés) 
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- Oktatás és továbbképzés költségei (képzéseken való részvétel költségei: 

vállalkozás specifikus akkreditált képzések, csak a tulajdonos, illetve a 

munkáltatók számára). 

- Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei (tanácsadás igénybevételére 

az alábbi támogatott tanácsadási területeken kerülhet sor: marketing 

tanácsadás, online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó 

tanácsadás, menedzsmentfejlesztési tanácsadás, technológiai fejlesztési 

tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, logisztikai tanácsadás, adótanácsadás) 

- Egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei , betanítás  

- Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek  

- Bérköltség: a program megvalósítása során a szakmai megvalósítóknak 

nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó megbízási díjak. 

- Bérjárulékok: a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulékok. 

 Egyéb szolgáltatások:  nyilvánosság biztosításának költsége 

 Beruházások  
- Vagyoni érték ű jogok/szellemi termékek: az informatikai fejlesztéshez, 

valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges szoftverek (alapszoftver, 

speciális egyedi fejlesztésű szoftver) beszerzésének költségei  

- Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések : Technológiai fejlesztést 

eredményező új eszközök beszerzése 

- Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések (asztali számítógép 

hordozható számítógép, nyomtató, irodabútor) 

- Vásárolt anyagok költsége  

 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefügg ő (általános) költség (pl. 

dokumentációs, irattározási, archiválási költségek, telekommunikációs költségek, 

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek) 

 

Legfontosabb feltételek: 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

 Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  

 A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 

konstrukcióban elkészített és jóváhagyott üzleti tervet (társas vállalkozások esetén 

közös üzleti tervet kell elkészíteni). 

 A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 

konstrukció kedvezményezettje által kiállított, az üzleti tervet jóváhagyó 

dokumentumot . 
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 A támogatást igénylő rendelkezik és pályázatához csatolta a TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 

konstrukció keretében teljesített képzés(ek) eredményes elvégzéséről szóló 

tanúsítvány(oka)t . 

 Az üzleti tervnek kötelezően tartalmaznia kell a pályázó hosszútávra (minimum 3 év) 

vonatkozó fejlesztési elképzeléseit valamint az igényelt támogatási összegre 

vonatkozó költségvetési tervét. 

 A projekt összköltségének minimum 30%-át, de maximum 50%-át személyi jellegű 

ráfordításra (bér és járulékai) kell fordítani. 

 A projekt sikerességének érdekében a pályázónak vállalnia kell, hogy a szakmai 

megvalósítás mellett a projekt menedzsmenttel kapcsolatos feladatokat is ellátja, erre 

azonban költséget nem számolhat el. 

 Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a 

támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja 

felhasználni. 

 Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. 

 A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 7 és 

maximum 8 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák kifizetési határidejét is. 

 A pályázónak a Támogatói Okirat kiállításakor a projekt elszámolható költségének 10 

%-át kitevő önrésszel kell rendelkeznie. 

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2013. január 1-től lehetséges. A pályázatok benyújtása és 

elbírálása folyamatosan történik. 

 

 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat, 

hívja a 06-30/450-40-98-as számot! 

 

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya 

megyében 


