GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)
1. Hogyan alakul ki a pályázatok sorrendje?
A www.forrastar.hu felületen regisztrálnia kell, a regisztrációról küld a rendszer egy aktiváló emailt, majd az aktiválást követően, be kell jelentkeznie a fiókjába. A jelentkezés ezután
kezdhető meg.
A jelentkezés elektronikus, a Forrástár-rendszer (www.forrastar.hu) másodperces
pontossággal rögzíti a jelentkezést!
A jelentkezés pillanata az, amikor a jelentkező a ’Véglegesítés’ gombra kattint, és a rendszer
elfogadja azt, nem jelez hiányosságot!
A jelentkezők végső sorrendjének kialakításához a célcsoporti megfelelést, a jelentkezés idejét
és a leendő vállalkozás székhelyét vesszük alapul. A Közép-Magyarországi Régióból (KMR) az
időrendben első 200 fő támogatható, a konvergencia régióból (Budapest és Pest megyén kívül)
az első 300 fő támogatható.
A jelentkezés nem jelenti automatikusan a programba kerülést.
2. Van-e a "Lépj a piacra!" programba való jelentkezésnek végső határideje?
A jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk. Amennyiben a programba bevontak száma eléri a
megadott létszámot, akkor a honlapon (www.ofa.hu) tájékoztatjuk az érdeklődőket a
jelentkezési folyamat felfüggesztéséről.
3. Lehet-e személyesen vagy postai úton jelentkezni?
Nem, kizárólag elektronikusan, a www.forrastar.hu felületén lehet, regisztrációt követően.
4. Mit jelent pontosan a 25 - 30 és 30 -35 éves korhatár?
A programba - nem felsőfokú végzettségűek esetében - csak a 25. életévét betöltő, de a 30.
évet be nem töltött személy jelentkezhet.
A programba - felsőfokú végzettségűek esetében - csak a 30. életévét betöltő, de a 35. évet be
nem töltött személy jelentkezhet.
Az életkori feltételeknek a jelentkezés pillanatában kell megfelelni!
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5. Beltagja vagyok egy működő Bt-ben, kizáró tényező?
Amennyiben a Bt-ben nincs többségi tulajdonod, úgy lehet regisztrálni a programba. A
többségi tulajdon az alapító okiratban foglalt tulajdonosok által megosztott arány, vagyis
50%-nál nem lehet több tulajdonrészed a vállalkozásban.
6. Ha valaki egyetemi hallgató, tehát aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik, akkor
jelentkezhet a programba? Passzív tanulói jogviszonnyal jelentkezhetek?
A programba azon fiatalok jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek sem aktív, sem passzív
nappali tagozatos tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal.
7. Több ötletem is van vállalkozásra, annyiszor regisztráljak?
Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a programban. Javasolt
átgondolni, melyik a legéletképesebb ötlet.
8. Szeretnénk többen pályázni a támogatásra egy közös tervvel. Ez lehetséges?
Társas vállalkozás esetén, legfeljebb két fő támogatható, azonban a kérelmezőknek egyénileg
is meg kell felelni a támogatás igénylés feltételeinek.
9. Már meglévő vállalkozással részt lehet venni a programban?
Jelen pályázat új üzleti ötlet megvalósítását támogatja, a pályázat keretében kell létrehozni új
vállalkozást.
Már meglévő vállalkozással nem lehet pályázni. Pályázni csak természetes személy tud.
10. Lehetséges-e, hogy egyből a ’B’ komponensre adom be a pályázatomat?
Nem lehetséges. Csak az ’A’ komponensre lehet jelentkezni, majd a kiválasztási folyamat, az
e-learning tanfolyam elvégzése és a jóváhagyott üzleti terv elkészítése után lehet a
tőketámogatásra beadni a kérelmet.
11. Mit jelent a leírásban szereplő pénzügyi támogatás?
a) Az egy jogosult személy által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető

vissza nem térítendő támogatás minimum összege 1.000.000,- azaz egymillió Ft, maximum
összege 2.000.000,- azaz kettőmillió Ft.
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b) Legfeljebb két jogosult személy által alapított társas vállalkozás részére igényelhető vissza

nem térintendő támogatás minimum összege 2.000.000,- azaz kétmillió Ft, maximum
összege 4.000.000,- azaz négymillió Ft.
12. Kell-e önrész?
Igen, az igényelt összeg 20%-val, mint önrésszel rendelkezni kell.

13. Van-e lehetőség előleg igénylésére?
Előleg igénylésére a „Lépj a piacra! ” programban nincs lehetőség.

14. Van-e olyan vállalkozási tevékenység, amelyre nem lehet támogatást igényelni?
Igen, a következő tevékenységeket a program nem támogatja:
a) Lízing tevékenység,
b) Belső képzés,
c) Egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony
keretében is ellátható tevékenység („egyszámlás” vállalkozás), pl. vagyonés biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó
stb.,
d) Kocsma, italbolt, dohánybolt, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetése,
e) Ügynöki tevékenység,
f) Piaci és mozgó árusítás,
g) Mezőgazdasági termékek elsődleges termelése (állattenyésztés,
növénytermesztés).

15. Pécsi állandó lakcímem van, de tartózkodási helyem Budapest, ebben az esetben a leendő
vállalkozásom székhelye lehet Baranya megyében és Budapesten is?
Igen, amennyiben a tartózkodási hely szerepel a lakcímkártyán, akkor mindkét helyszínen
megalapítható a vállalkozás.
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