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Konzorcium bemutatása
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Konzorciumvezető:

Budapesti Politechnikum Alapítvány (BPA)

Konzorciumi partner Békés megyében:

Közép-Kelet Európai Ifjú Vállalkozókat Segítő Nonprofit Kft (KEIV)

Konzorciumi partner Csongrád megyében:

Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)

Budapesti Politechnikum Alapítvány bemutatása
-

Egy innovatív, vállalkozó középiskola, a Közgazdasági Politechnikum fenntartója

-

1997 óta működteti a Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központot, az angol Wandsworth Youth
Enterprise Centre szakmai módszereit adaptálva

-

Ezzel a vállalkozás-oktatás és –fejlesztés teljesen újszerű formáját hozta létre. Az intézmény az
elmúlt 20 évben a fiatal vállalkozók egyik első számú inkubáló, képző és mentoráló helye az
országban

-

A BPA 1999 óta üzemelteti a Poliházat is, amely Magyarország első ifjúsági inkubátor háza.
Hosszú időn keresztül a SHELL Life Wire (Életpálya) Alapítvány is a legfontosabb partnere volt a
BPA-nak

TÁMOP-2.3.6 eredményei
Eredmény megnevezése

Dél-Alföldi régióban
mindösszesen

Bevonásra került célcsoport tagok száma

2 814 fő

Kiválasztási folyamaton átesett célcsoport tagok száma

2 474 fő

1 napos felkészítő képzésbe vont célcsoport
tagok száma

1560 fő

72 órás speciális vállalkozói képzésbe vont
célcsoport tagok száma

625 fő

72 órás speciális vállalkozói képzést eredményesen elvégzett
célcsoport tagok száma

590 fő

Jóváhagyott Üzleti tervek száma

418 db

Létrejött vállalkozások száma

366 db

TÁMOP-2.3.6.B-12-1/11 komponensre pályázatot benyújtottak száma

298 db

TÁMOP-2.3.6.B-12-1/12 komponensre pályázatot benyújtottak száma

68 db

Ez a te esélyed!

18-30 év közötti fiatal vagy?

Saját kezedbe akarod venni sorsodat?

Van jó üzleti ötleted?

Meg akarod valósítani álmaidat?

A mi segítségünkkel megalapíthatod saját vállalkozásod a Dél-Alföldi régióban (Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád) és ezzel együtt megszerezheted a maximális 3 millió forint vissza nem
térítendő támogatást mindössze 10% önrésszel!
Ehhez a következő lépéseket kell sikeresen teljesíteni!

Lépések
1. Regisztráció, jelentkezés
2. Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál I.
3. Kompetenciamérés
4. Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál II.
5. Képzés
6. Üzleti terv
7. Pályázás a támogatásra

18-25 év között, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új
mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. Feltétel, hogy az
egyén az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya legyen.

Célcsoport bemutatása

Kevesebb, mint 6 hónapja
munkanélküli

Ebbe beletartozik a kevesebb,
mint hat hónapja
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

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.

25-30 év közötti, más vállalkozásban
többségi tulajdonnal nem rendelkező új
mikro-vállalkozást indítani tervező
pályakezdő álláskeresők
(a célcsoport legfeljebb 20%-a)

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)

1. Regisztráció, jelentkezés
http://www.gondolkozzokosan.hu
-

Regisztrálni, jelentkezni a
www.gondolkozzokosan.hu
honlapon

-

A kiválasztás több ütemben
történik

-

I. ütem tervezett
jelentkezési határideje
2016. március 20-ig

2. Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál I.
Teendők a lakhely szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályánál

Aki 18. életévét betöltötte, de 25. életévét még nem:

Aki 25. életévét betöltötte, de 30. életévét még nem:

- Szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vétel

- Szolgáltatást kérőként történő nyilvántartásba vétel

- Hatósági bizonyítvány

- Hatósági bizonyítvány

Aki már regisztrált az Ifjúsági Garancia Rendszerbe,
annak nem kell újból regisztrálni!

Aki már regisztrált álláskeresőként van nyilvántartva,
annak nem kell újból regisztrálni!

2. Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál I.
Foglalkoztatási Osztálytól kapott hatósági bizonyítvány feltöltése a
www.gondolkozzokosan.hu honlapra

3. Kompetenciamérés

Írásbeli teszt:

Szóbeli teszt:

- Kompetenciák mérése
- Matematikai készségek mérése
- Vállalkozói készségek mérése

- Személyes beszélgetés keretében
üzleti ötlet meghallgatása, értékelése

4. Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál II.
További teendők a lakhely szerinti illetékes Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályánál

Aki 18. életévét betöltötte, de 25. életévét még nem:

Aki 25. életévét betöltötte, de 30. életévét még nem:

-

Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe

-

Jelentkezés regisztrált álláskeresőként

-

IGR irányítólap

-

Hatósági bizonyítvány

Aki már regisztrált az Ifjúsági Garancia Rendszerbe,
annak nem kell újból regisztrálni!

Aki már regisztrált álláskeresőként van nyilvántartva,
annak nem kell újból regisztrálni!

4. Teendők a Foglalkoztatási Osztálynál II.
Foglalkoztatási Osztálytól kapott IGR irányítólap vagy hatósági bizonyítvány
feltöltése a www.gondolkozzokosan.hu honlapra

5. Képzés

A képzés első napján megkötésre kerül a támogatási szerződés a résztvevőkkel, mely a projektbe
vonást jelenti
Képzésben résztvevő fiatalok száma min. 310 fő
Képzések témái:
- jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel kapcsolatos ismeretek megszerzése
- vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciák megszerzése
- piackutatási, marketing ismeretek megszerzése
Képzés időtartama: összesen 80 óra (10 nap x 8 óra)
A képzést sikeresen elvégzők száma min. 264 fő
A képzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak

6. Üzleti terv
- A program során mindenki megkapja az egységesen kialakított üzleti terv sablont

- Üzleti terv elkészítése önállóan, a megalapításra váró vállalkozásának megfelelően

- Igénybe vehető szakértői tanácsadás, mely segítséget nyújt az üzleti terv elkészítéséhez

- Az elkészült üzleti tervek bíráló bizottság előtt kerülnek értékelésre

- Jóváhagyott üzleti tervek száma min. 190 db

7. Pályázás a támogatásra

Pályázás kizárólag jóváhagyott üzleti tervvel, a képzés végén kézhez kapott
névre szóló tanúsítvánnyal, valamint megalapított vállalkozással lehetséges

- Támogatottak száma 190 fő
- A támogatást nyert pályázóknak 12 hónapon keresztül mentorálást nyújtunk

Köszönjük a figyelmet!
E-mail: info@gondolkozzokosan.hu
http://www.gondolkozzokosan.hu
Tel. 1: 06 (1) 456 00 90
Tel. 2: 06 (20) 998 14 79
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