Vállalkozóvá válás támogatása

Benyújtási határidő

2021. október 13-tól

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás!


Támogatás mértéke

Támogatás időtartama

Önerő

Benyújtás formája

Támogatásban részesíthetők köre

Támogatás feltételei

Vállalások

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.
6 hónap
A hat havi támogatás havonta, a tőketámogatás teljes összege
előlegként kerül utalásra.
Az álláskeresőnek nem kell önerővel rendelkeznie a kérelem
benyújtásakor. Ha a beruházás összköltsége meghaladja az adható
támogatás összegét a kérelmező a hiányzó összeget önerőből
biztosítja.
A kérelmeket az álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye
szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási
hivatalhoz kell benyújtani postai úton vagy elektronikus ügyintézés
formájában.
Elektronikus ügyintézésnél Ügyfélkapu azonosítást követően, az ePapír szolgáltatásba belépve szükséges a dokumentumok
beküldése.
 akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak,
 aki az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott – legalább 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.
 A kérelmező önfoglalkoztatását főállású egyéni vállalkozóként/
mezőgazdasági őstermelőként/gazdasági társaság alapításával
főállású társas vállalkozói jogviszonyban biztosítja;
 Az önfoglalkoztatói tevékenységén kívül egyéb teljes
munkaidős
foglalkoztatásra
irányuló
jogviszonyban
tevékenységet nem folytat, egyszerűsített foglalkoztatási
jogviszonyban nem állhat.
 Vállalkozás indításához szükséges szolgáltatásban sikeresen
részt vett, vagyis vállalkozóvá válást elősegítő csoportos
foglalkozás keretében elkészített üzleti tervvel rendelkezik és
tanúsítványt szerez.
 Az álláskereső a támogatás igénybevételekor vállalja, hogy a
vállalkozást a támogatás kezdetétől számított 24 hónapig
fenntartja, ezt a munkaerőpiaci programban rögzítettek
szerint igazolja.
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Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem elszámolható költségek

- 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
marketingértékesítési tevékenység, kereskedelemi ügynöki
tevékenység;
- Italbolt, kocsma, játékterem, nyerőgépek üzemeltetése;
- Piaci és mozgó árusítás;
- Használt cikk kereskedelem;
 a levonható ÁFA,
 a lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő
beruházás,
 az irodába szánt konyhai eszközök,
 a képzési költség,
 közúti járművek vásárlása a megjelölt Korm. rendelet alapján
 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,
 a nem folyósítható támogatás azon beruházáshoz, amelynél az
eladó és a vevő azonos személyek, vagy hozzátartozói viszony
áll fenn.

Pályázat eredeti forrása:
https://nfsz.munka.hu/cikk/1596/Tajekoztato_munkaeropiaci_program_kereteben_kerelmezheto_v
allalkozova_valast_elosegito_tamogatasrol
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