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Pályázati felhívás 

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(OFA Nonprofit Kft.) pályázatot hirdet „Társadalmi vállalkozások mentorálására” a 
GINOP-5.1.2-15-2016-00001 „PiacTárs – Kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások 
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében” kiemelt 
projekt keretében. 

A mentorálási szolgáltatás célja 

A mentorálási szolgáltatás célja, hogy segítse a társadalmi vállalkozást tervező 
szervezeteket üzleti elképzeléseik megvalósításában, a tervezett társadalmi hatás 
elérésében, és támogassa a már működő társadalmi vállalkozások megerősödését, 
fenntartható fejlődését. 

A kiemelt projekt keretében megvalósuló mentorálási tevékenység a társadalmi 
vállalkozások piaci pozícióinak megszilárdítását, a hosszú távú működés megalapozását 
szolgálja, ezért elsősorban a sikeres piaci szereplést biztosító marketing, PR, értékesítési- 
és kommunikációs technikák elsajátítására és működési gyakorlattá tételére fókuszál. 

A kiemelt projektben a társadalmi vállalkozás olyan tudatosan tervezett vállalkozói 
tevékenység, amely társadalmi problémák innovatív megoldására jött létre. Célja, hogy 
folyamatosan, felelősen és magas színvonalon előállított termékek és szolgáltatások 
értékesítésével biztosítsa a szervezet pénzügyi fenntarthatóságát, és a helyi problémák 
megoldása révén, jelentős társadalmi hatás elérését. 

A pályázók köre 

A következő társadalmi vállalkozások jelentkezését várjuk: 

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (alapítvány, egyesület), vagy nonprofit 
gazdasági társaságok, valamint szociális szövetkezetek melyek önmagukat társadalmi 
vállalkozásnak definiálják, és üzleti tevékenységüket szeretnék kiépíteni, 
fejleszteni/bővíteni. 
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A mentorálási programban résztvevő szervezetek számára nyújtott mentori 
szolgáltatások:  

16 hónapnyi térítésmentes, személyes támogatás (üzletviteli mentorálás és 
tanácsadás), a társadalmi vállalkozási ötlet fejlesztéséhez, a társadalmi vállalkozás 
fenntartható működtetéséhez. 

A szervezetek további segítséget kapnak: 

- a szervezeti felkészültség felméréséhez, 

- a vállalkozási ötletek életképességének vizsgálatához, 

- a termék, szolgáltatás pontos meghatározásához, 

- a piac és az iparági trendek megismeréséhez, felméréséhez, 

- a vállalkozás elindításához és működtetéséhez szükséges legfontosabb tényezők 

összegyűjtéséhez, 

-  pénzügyi elemzés készítéséhez (a vállalkozás elindításának költségei, működési 

költségek, fedezeti pont elemzése, üzleti forgatókönyvek tervezése) 

- a szervezet küldetésére, céljaira gyakorolt hatások és a kockázatok 

meghatározásához,  

- társadalmi hatásméréshez. 

A program során a társadalmi vállalkozások lehetőséget kapnak többek között szakmai 
konzultációkra, üzleti kapcsolatok építésére, más társadalmi vállalkozásokkal való 
tapasztalatcserére. 
A programot legeredményesebben folytató és záró társadalmi vállalkozások 
térítésmentesen bemutatkozhatnak a PiacTárs kiemelt projekt által szervezett 
nemzetközi konferencián, és lehetőséget kapnak hazai kiállításon/vásáron való, valamint 
a PiacTárs projekt bemutatóterén való megjelenésre. Ismertségük növelése érdekében 
lehetőséget biztosítunk irányított riportok készítésére, és főműsoridőben történő 
sugárzására a régiós központok helyi TV csatornáján. 
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A részvételhez kapcsolódó elvárások 

A mentor programba olyan pályázók jelentkezését várjuk, akik: 

- a társadalmi vállalkozásuk révén a foglalkoztatás/foglalkoztathatóság növelésére, 
fenntartható jövedelemszerzési lehetőség biztosítására törekednek, 

- erős elkötelezettséget éreznek a mentor programban való együttműködésre, 
társadalmi vállalkozásuk tudatos fejlesztésére. A program időtartama alatt a 
részvétellel járó közös fejlesztő munka havi 16-20 óra munkaidő-befektetést 
jelent. 

Program üzemezése 

Egységes módszertan alapján, egyéni fejlesztési igények szerint, szervezetre szabottan, az 
elkészített és közösen elfogadott fejlesztési tervek alapján történik.  

Pályázási folyamat 

A programba a Forrástár - https://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx - 
oldalon lehet jelentkezni az ott található adatlap (PiacTárs_Mentor) és mellékleteinek 
kitöltésével és elküldésével. Az adatok ellenőrzését, indokolt esetben a helyszíni 
ellenőrzését is - az OFA Nonprofit Kft munkatársai végzik. A programba csak az kerülhet 
be, aki megfelel a kiválasztási szempontoknak, és akinek a piacképes vállalkozási ötlete 
fenntartható üzleti és társadalmi hatást ígér. 

A programra kiválasztottak önértékelése alapján kerül sor a szervezet fejlesztési tervének 
az elkészítésére, amely a fejlesztés irányait és ütemét is rögzíti. 
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Kiválasztás szempontjai 

Régiónként 3-4-pályázót választunk ki, a következő kritériumok mérlegelése alapján: 

 egyedi üzleti elképzelés, vagy ötlet, amely a saját környezetében vagy 
összefüggéseiben értékelhető,  

 az üzleti ötlet életképessége és a vállalkozás hosszú távú fenntarthatósága 
meggyőzően alátámasztott; 

 a társadalmi vállalkozás várhatóan megfelelő társadalmi hatással bír, hátrányos 
helyzetű személyeket juttat munkahelyhez vagy fenntartható jövedelemhez; 

 a végrehajtásért felelős csapat bemutatja hosszú távú elkötelezettségét és 
alkalmasságát a társadalmi vállalkozás megvalósítására és fejlesztésére, 

 a pályázó motivációja és elkötelezettsége egyértelmű a mentorálási 
programban való részvételre. 

A jelentkezésnél előnyt jelent, ha a csapat, vagy annak tagja rendelkezik vállalkozói 
készségekkel, mer kalkulált kockázatot vállalni, ill. akik már bizonyították, hogy képesek 
sikeresen véghezvinni egy projektet. Olyan jelentkezőket keresünk, akik gyakorlatiasak, 
rendelkeznek vezetői képességekkel, ambiciózusak és elkötelezetten keresik a megoldást 
egy konkrét társadalmi problémára.  

Támogatás tartalma, mértéke, állami támogatási szempontú besorolása 

Tekintettel arra, hogy a mentorálási tevékenység elsősorban a társadalmi vállalkozások 
piaci pozícióinak megszilárdítását szolgálja a szolgáltatás térítésmentes, de „de minimis” 
támogatásnak minősül. 

8. A program területi korlátozása 

A program az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, 
Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiójára terjed ki, azokban fejti ki 
hatását.  
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9. A program időtartama 

A program tervezett időtartama: 2017. május 01 – 2018. augusztus 31. 

10. A programra történő jelentkezés módja és határideje 

A programra történő jelentkezés a pályázati adatlap kitöltésével elektronikus pályáztatás 
útján történik. A kiválasztás a jelentkezések beérkezése ütemében folyamatosan történik, 
a jelentkezés végső határideje 2017. április 30.. 

11. További információ 

A kiválasztott szervezetekkel az OFA Nonprofit Kft az együttműködési megállapodást köt. 
a mentorálási folyamat megvalósítására. 

Társadalmi vállalkozások mentorálása program elérhetőségei: 

OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

E-mail: piactars@ofa.hu 

Tel: 06 (1) 555 2900 

Levelezési cím: 1301 Budapest Pf.:84. 

http://www.ofa.hu/ 

http://www.piactars.hu/ 
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