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18-25 év közötti más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem
rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek.
Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya
legyen.
Kevesebb, mint 6 hónapja
munkanélküli

Ebbe beletartozik a kevesebb,
mint hat hónapja
3
álláskeresőként
nyilvántartott fiatal, a
kevesebb, mint hat hónapja
egyéb módon nyilvántartott
fiatal, valamint a
nyilvántartásban eddig nem
szereplő, de magát kevesebb,
mint hat hónapja
munkanélküliként definiáló
fiatal

Legalább hat hónapja
munkanélküli
(a célcsoport legalább 50%-a)
Ebbe beletartozik a legalább
hat hónapja álláskeresőként
nyilvántartott fiatal, a
legalább hat hónapja egyéb
módon nyilvántartott fiatal,
valamint a nyilvántartásban
eddig nem szereplő, magát
legalább hat hónapja
munkanélküliként definiáló
fiatal.

A legalább hat hónapja
álláskeresőként
nyilvántartottak esetében az
álláskereső nyilvántartás
időtartamának vizsgálatakor a
folyamatosan fennálló (nem
több időszakból
összeszámított) nyilvántartási
időszak a mérvadó
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25-30 év közötti , más vállalkozásban
többségi tulajdonnal nem rendelkező új
mikro-vállalkozást indítani tervező
pályakezdő álláskeresők
(a célcsoport legfeljebb 20%-a)

Inaktív fiatal

Olyan fiatal, aki sem
oktatásban sem
képzésben nem vesz
részt és nem is
dolgozik

Munkanélküli fogalma: nem dolgozik és állást keres és munkába is tud állni, és oktatási
intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat.

Az álláskeresők közül azok a felsőfokú
végzettséggel rendelkező
30. életévüket be nem töltött fiatalok,
akik tanulmányaik befejezését
követően munkanélküli ellátásra
nem szereztek jogosultságot

Nem jogosult álláskeresési járadékra az
a személy, aki az álláskeresővé válását
megelőző három éven
belül legalább 360 nap jogosultsági
idővel nem rendelkezik (a felsorolás
nem teljes körű)

Tájékoztató az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről:
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allakeresoknek_nyilvantart_vetel

Ki jogosult álláskeresési járadékra?
http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=allaskeresoknek_munkanelkuli_ellatasok&switchcontent=ak_ellatas_allasker_jaradek&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full
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A felhívásba bevont fiatalok és a végrehajtó Konzorcium között kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 18.
életévét már betöltötte, de a 25. életévét még nem. Az egyénnek nyilatkoznia kell a kedvezményezett részére arról, hogy más
vállalkozásban nem rendelkezik többségi tulajdonnal.
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A felhívásba bevont fiatalok és a végrehajtó Konzorcium között kötendő támogatási szerződés megkötésének napján az egyén a 25.
életévét már betöltötte, de a 30. életévét még nem. Az egyénnek nyilatkoznia kell a kedvezményezett részére arról, hogy más
vállalkozásban nem rendelkezik többségi tulajdonnal.
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Álláskereső az, aki

a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és

oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és

öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaiban nem részesül és

az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső
tevékenységet sem folytat és

elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és

akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart,
Fontos, hogy az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való belépés előtt a fiatal az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásába bekerüljön, vagy
nyilvántartott álláskeresőként/pályakezdő álláskeresőként, vagy egyéb definíció szerinti nyilvántartottként.

