Pályázat fiataloknak vállalkozás létrehozását célzó
vállalkozásfejlesztési programban való részvételre
Nemzeti Tehetség Központ – „START, BEFEKTETÉS A JÖVŐBE”
NTP-START-M-21-0001
Benyújtási határidő

2022.02.15.-2022.04.01.

Támogatás formája

Ösztöndíj alapú, 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre

18-35 év közötti fiatalok. Kiskorú gyermeket nevelő Pályázó esetén
a pályázati életkori felső korhatár gyermekenként három-három
évvel megemelkedik.
Pályázók csak egyénileg adhatnak be pályázatot, de a Pályázó saját
felelősségre bevonhat további megvalósítókat is.
 Olyan innovatív, napjaink kihívásaira reagáló ötletek,
elképzelések, megoldások támogatása, amelyek fókuszában
Magyarország saját erőforrásra épülő fejlesztése áll.
 Tehetséggondozás, tehetség és vállalkozási karrierút
fejlesztés.
 Foglalkoztatási lehetőségek bővítésének elősegítése.
 Komplex szakmai program és anyagi támogatás tehetséges
fiatalok vállalkozásainak elindításához.
A pályázat kétfordulós:
1. Az első forduló pályázati keretösszege: 60.000.000 Ft
Tervezett nyertes pályázatok száma: 20 pályázat
Maximálisan igényelhető összeg: 3.000.000 Ft / pályázat
2. A második forduló pályázati keretösszege: 10.000.000 Ft
Tervezett nyertes pályázatok száma: 2 pályázat
Támogatási összeg: 5.000.000 Ft / pályázat
1. „Újrakezdés”: a COVID-19 járvány gazdasági szemléletváltást
eredményezett a világban. Innovatív ötleteikkel a tehetséges
fiatalok is hozzájárulhatnak a koronavírus utáni időszak
újratervezéséhez.
2. ”Generációs összefogás”: a fiatalok és az idősebb korosztály
együttműködése gyakran kihívásokkal teli. Innovatív
ötleteikkel a tehetséges fiatalok is segíthetik az
együttműködést, a párbeszédet.
3. „Online vagy offline?”: offline problémák online megoldása.
Hol van a kettő közötti határ, és ez hogyan átléphető,
átjárható?
 dologi kiadás (pl. prototípus gyártása, eszköz beszerzése,
termékfejlesztési költségek);
 informatikai kiadások (pl. IT support, applikáció fejlesztés,
informatikai beszerzés);
 szolgáltatási kiadások (pl. pénzügyi- és adótanácsadás,
marketing tevékenység, továbbképzés jellegű költségek);
 egyéb dologi kiadások (pl. útiköltség, szállás, étkezés,
konferencián való részvétel belépőjegye);
 szellemi tulajdon jellegű kiadások (pl. iparjogvédelem,
szerzőijog-védelemmel kapcsolatban felmerülő költségek).

Támogatás célja

Támogatás összege

Pályázati kategóriák

Támogatható tevékenységek
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Vállalások

Elszámolható költségek
Kötelezően csatolandó dokumentumok

Egyéb szabályok

Megvalósítás kezdete
Elszámolás

Első forduló időszaka, helyszíne: 2022. április 29. – 2022.
június 10., személyesen Budapesten;
 A hetente péntekenként tartandó, alkalmanként 3 órás
képzési-mentorálási komplex szakmai felkészítő program
90%-án való részvétel (összesen 6 alkalom, az első workshop
napja: 2022. április 29.);
 A mentorálási folyamat során a mentorral folyamatos és
nyomon követhető kapcsolattartás;
 Az inkubációs folyamat során átfogó üzleti terv kidolgozása;
 Pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló benyújtása a
Nemzeti Tehetség Központ felé;
 Részvétel a Demo Day-en.
Kizárólag a projekt szakmai megvalósításával összefüggő utazási,
szállás és étkezési költségek tervezhetőek és elszámolhatóak.
Üzleti terv a megadott sablon alapján, amely tartalmazza:
kidolgozott ötletet,
részletes megvalósítási tervet,
pénzügyi tervet,
ötletbemutatást,
A megvalósítási terv tartalmazza:
piac telítettsége, piaci szereplők;
költségvetés (I. számú melléklet, Költségterv alapján);
célcsoport, célkitűzés;
innováció,
eszköz/helyigény,
fenntarthatóság, hosszú távú hasznosíthatóság;
társadalmi hasznosság,
kockázati tényezők.
Továbbá a Pályázónak mellékelnie kell egy legfeljebb 2 perces
videót, melyben bemutatja eddigi szakmai útját és további terveit,
elérendő szakmai céljait.
 Egy Pályázó legfeljebb egy pályázati anyagot nyújthat be egy
témakörben. Több témakörben történő egyidejű benyújtásra
nincs lehetőség.
 Nem nyújtható be pályázat ha bármilyen más uniós vagy hazai
forrásból finanszírozott pályázat, program keretében már
korábban támogatást nyert vállalkozás indítás céljából a jelen
pályázatra benyújtott ötletével, pályázati anyagával.
 A nyertes pályázó a támogatási összeget kizárólag a legalább
egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező cég vagy egyéni
vállalkozó felé teljesített kiadásaival szemben tudja
elszámolni.
 Az első fordulóban 2022. április 14 – június 10. közötti
időszakban meg kell kezdeni.
 Az első forduló elszámolása 2022. november 30-ig.
 A második forduló szakmai beszámolója és elszámolása 2023.
június 30-ig.

Pályázat eredeti forrása:
https://startprogram.designterminal.org/

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT
PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ

