I. komponens - GINOP-5.1.9 - SEGÍTÜNK INDÍTANI! PROGRAM
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

4,5 millió forint vissza nem térítendő
támogatás!
REGISZTRÁLJ!
WWW.SEGITUNKINDITANI.HU/LANDING

Cél: 1679 képzési hely feltöltése, 1493 vállalkozás létrehozása
FOLYAMATTÉRKÉP

∑ 4 573 800 Ft

II. komponensek GINOP-5.2.7 és GINOP-5.1.10
Magyar Államkincstár

• A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet.
• A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a.
• A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 3 havi személyi jellegű
költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege. 1 143 450 Ft előleg igényelhető.

bérre: 3 267 000 Ft
Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő
adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250
Ft/hó. KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért ki zetett
jövedelem számolható el, amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.

beszerzésekre: 1 306 800 Ft

A támogatást igénylő vállalkozás által megvalósítandó, az üzleti tervének megfelelő és a vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
elszámolható költségek maximum 40%-ának mértékéig terjedő átalányban részesül:
• Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK
2020” szerint.
• Projekt előkészítési tevékenységek (cégalapítás, ahhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az
üzleti terv kivételével.
• Eszközbeszerzés: új eszközök beszerzése (beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva).
• Eszközbérlés (a munkavégzéshez szükséges, a megfelelő munkafeltételek biztosításához szükséges eszköz bérlése).
• A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése.
• Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és
termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új
hardver, szoftver; domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés
(kötelező, amennyiben a domain regisztrációra is igényel támogatást).
• Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint
ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke.
• Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),; marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design
tervezés (honlap, szórólap, hirdetés a helyi újságokban).
• Anyagbeszerzés: anyagköltségek, a vállalkozás létrehozásához, működéséhez szükséges anyagbeszerzés.
• Általános vállalatirányítási tevékenység.

Kötelező vállalások:
A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását,
egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.
• A projekt zikai befejezésének időpontját magában foglaló lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele,
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.

I. komponens - GINOP-5.1.9
MVA-AGVA-NMRVA-OVK Konzorcium

Encs - AGVA - BAZ Megye
Szerda 09:00-15:00
+36 70 603 6104

Az MVA Konzorciuma 2019.12.11-én időlegesen felfüggesztette a 30 év
feletti életkorúak programbavonását.
https://www.segitunkinditani.hu/30-ev-feletti-eletkoru-jelentkezokprogramba-vonasanak-lezarasa/

Salgótarján - NMRVA - Nógrád Megye
Ügyfélszolgálat ideje:
Hétfő 09:00-15:00
70/603 6105; 32/520 300; 32/520 302

ÓZD - ÓVK - Ózdi Járás és Heves Megye
Ügyfélszolgálat ideje:
Kedd: 09:00-15:00
06/48-570-250, +36/70-432-0926

MVA
nincs személyes és telefonos ügyfélszolgálat
segitunkinditani@segitunkinditani.hu

A 30 év felettiek regisztrációja a honlapon 2019-12-11 18:00-ig volt
lehetséges. Aki ezen időpont előtt beregisztrált, az egyes
ügyfélkategóriákhoz rendelt 2020-01-17-i időkorlátok miatt a 2020-01-15i encsi és a 2020-01-16-i salgótarjáni nyílt napokon tudja pótolni a
feladatsorok megírását. Az 537. kétoldalúan aláírásra kerülő Támogatási
Szerződés rendelkezésre állása után a jelentkezőink tartaléklistán kerülnek
nyilvántartásra, mindaddig, amíg a bevont 537 jelentkező végig nem megy
a folyamaton a vállalkozásalapításig vagy ameddig egyértelművé nem
válik a lemorzsolódásuk.

