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Aktuális pályázatok 

Álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot hirdet álláskeresők 

vállalkozóvá válásának elősegítésére. 

 

Pályázat célja: 

Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy 

rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának 

előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. 

 

Ki pályázhat? 

A pályázaton részt vehet, aki a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően (beleértve a 

pályázat benyújtásának napját is) a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak 

Munkaügyi Kirendeltsége által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként 

nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesül, és 

- vállalja munkaviszonyon kívüli tevékenységgel önmaga foglalkoztatását (a 

hatósági szerződés aláírásától számított legalább 3 évig) 

 egyéni vállalkozás (egyéni cég) keretében, vagy 

 induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében 

személyesen közreműködő tagjaként, vagy 

 már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság 

tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy 

 mezőgazdasági őstermelőként.  

- Vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig, legkésőbb 2014. 

november 30. napjáig a beruházást megvalósítja. 

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén a gazdasági társaságra 

vonatkozó legfontosabb feltételek: 

- legalább egy naptári éve létrehozott és a hivatkozott naptári évben nem 

veszteséggel működik, 

- nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve 

egyéb a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt, 

- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, 
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- a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként vesz részt, 

- a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges mértékű béremelési 

kötelezettségének elmulasztása miatt elmarasztaló határozat hatálya alatt nem áll. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege: legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás 

Támogatás mértéke: a támogatás mértéke nem haladhatja meg az összes beruházási 

költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót is tartalmazó érték 80%-át 

(amennyiben a támogatottnak a finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. 

ÁFA levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó költségéhez 

igényelhető támogatás, ÁFA levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az ÁFA 

összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető. 

 

Támogatást az a pályázó igényelheti, aki:  

- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, 
alátámasztó üzleti tervvel (legalább 3 évre),  

- rendelkezik a beruházás bruttó összköltségének legalább 20%-át elérő saját 
forrással, készpénzzel (nem lehet államháztartás alrendszereiből kapott más 
támogatás vagy bankhitel)  

- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi, 
a pályázó a támogatási időszak alatt (hatósági szerződésben megjelölt) 
munkaviszonyt nem létesíthet. 

- rendelkezik anyagi biztosítékkal, mely lehet: 

 forgalomképes nem lakás céljára szolgáló ingatlan (értéke az igényelt 
támogatási összeg legalább 150%-a)  

 a támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli és 
visszavonhatatlan bankgarancia 

 A biztosítékok a fent felsoroltak kombinálásával is teljesíthetőek.  

 

Támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:  

 tárgyi eszköz beszerzéséhez, melyek a vállalkozás tevékenységét tartósan, 

legalább egy éven túl szolgálják, 

 a vállalkozás beindításához szükséges megfelelő ingatlan, valamint telek 

földterület vásárlásához, 

 egyéb költségekhez (pl.: forgóeszköz, indulókészlet vásárlása) melyre a teljes 

fejlesztési költség legfeljebb 20%-a fordítható. 
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Támogatás nem igényelhető:  

 lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra, továbbá hatósági 

díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére, személygépjármű 

(kivéve, ha a vállalkozás tevékenységéhez szükséges) vásárlására, bérleti jog 

megszerzésére, 

 a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra, 

 forgóeszköz vásárlásra, amennyiben annak költsége meghaladja a teljes fejlesztési 

költség 20%-át. 

 

Benyújtásának helye, határideje:  

A pályázatokat 1 eredeti példányban, a kötelező mellékletekkel, összefűzve személyesen 

vagy postai úton lehet benyújtani a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 

Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályának. (A pályázat tartalmát CD elektronikus 

adathordozón is be kell nyújtani.) A benyújtás határideje 2014. augusztus 29. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot! 

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