TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának
ösztönzése Észak-alföldi Régióban”c. projekthez
Amely létrejött
egyrészről
a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány , mint Konzorciumvezető
(székhely: 4029 Debrecen, Csapó u. 26., képviseli: Tasi Sándor kuratórium elnök és Mazsu
Gergely ügyvezető igazgató), a mint a Támogatást nyújtó konzorcium képviseletében
eljáró Konzorciumvezető
és
másrészről:
név:
születési név:
anyja neve:
születési hely, idő:
lakóhely/tartózkodási hely:
értesítési cím:
telefon:
adóazonosító jel:
TAJ szám:
(a továbbiakban, mint Támogatott)
között a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása az Észak-alföldi régióban” című projektben (a továbbiakban, mint Projekt) való
részvétel tárgyában, az alábbi feltételekkel:
1. ELŐZMÉNYEK:
A Támogató konzorcium a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá
válásának ösztönzése – képzés és mentorálás” tárgyú, 2017. március 29. napon közzétett
felhívásra GINOP-5.1.9-17-2017-00004 azonosító számon regisztrált projekt (a továbbiakban:
Program) javaslatot/pályázatot nyújtott be, amelyet az Irányító Hatóság támogatásra
érdemesnek ítélt. A Projekt forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja. A jelen támogatási szerződést a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint konzorciumvezető az álláskeresők és fiatalok részére
támogatást nyújtó nyertes konzorcium képviseletében köti meg. A konzorcium tagjai a HajdúBihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (konzorciumvezető), a Debreceni Campus
Nonprofit Közhasznú Kft. (konzorciumi tag) és az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft
(konzorciumi tag). Az álláskeresők és fiatalok részére nyújtandó támogatások konzorciumi
tagok közötti megoszlását a konzorcium tagjai által egymással kötött megállapodás és a
támogatási szerződés szabályozza. A jelen szerződés szempontjából Támogató alatt a
GINOP-5.1.9-17-2017-00004 azonosító számon regisztrált projektet megvalósító konzorciumi
tagok összességét (a nyertes konzorciumot) kell érteni.
2. A TÁMOGATÁS TARTALMA:
A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott kérelme és jogosultsága alapján,
biztosítja részére a Projektben való részvétel lehetőségét. A Támogató konzorciumi
partnereinek és az általa a projekt megvalósításába bevont vállalkozások közreműködésével
a Támogatott számára képzést nyújt, mentorálási és nyomonkövetési szolgáltatást nyújt a
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Támogatott részére, továbbá igény szerint tanácsadással segíti a Támogatott üzleti tervének
az elkészítését.
A Támogató gondoskodik róla, hogy a Támogatott által – a képzési tanúsítvány megszerzését
követően – benyújtott üzleti terv az országosan egységes szempontrendszer és módszertan
alapján elbírására kerüljön.
2.1. Képzés
2.1.1. A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott részére támogatást nyújt,
amely összeg a képzés teljes költségének 100 %-a. A képzési költséget a Támogató
közvetlenül a képző intézmény részére utalja át. Sikertelen vizsga esetén a Támogatott egy
alkalommal javítóvizsgát tehet, melyet részleteiben a később, a képző intézménnyel
megkötésre kerülő képzési szerződés szabályoz. A képzést biztosító intézmény, a képzési
program óraszáma, a képzési díj és a vizsgadíj címén nyújtott támogatás pontos összege a
Támogatási Szerződés 4. számú mellékletében kerül rögzítésre.
Támogató a képzésbe vonást megelőzően a Támogatott rendelkezésére bocsátja a képző
intézménnyel kötendő képzési szerződést, és annak feltételeit. Támogatott jogosult eldönteni,
hogy a képző intézménnyel kíván-e képzési szerződést kötni, az abban foglaltakat vállalja-e.
Amennyiben Támogatott a képzési szerződést nem írja alá az arra biztosított határidőn belül,
jelen Szerződés is automatikusan megszűnik. Támogatott ez esetben költségek megtérítésére
nem köteles. Amennyiben Támogatott a képzési szerződést az arra biztosított határidőn belül
aláírja, az aláírás napjától kötik őt a képzési szerződésben foglaltak, és azok megsértése
egyben jelen Szerződés megsértését is jelenti, és a 3.1. pontban foglalt következményeket
vonja maga után.
2.1.2. A támogatás ellenében a Támogatott köteles:
a) jelen támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül a képzést megkezdeni,
valamint a képző intézménnyel legkésőbb a képzés első napján a felnőttképzésről szóló 2013.
évi LXXVII. törvény 13.§-a szerinti szerződést kötni
b) a képzésben részt venni, óralátogatási kötelezettségének rendszeresen (hiányzásának
mértéke nem haladhatja meg a felnőttképzési szerződésben rögzített mértéket) eleget tenni,
c) mulasztását haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás megszűnését követő napon
kimenteni,
d) a tananyagot a legjobb tudása szerint folyamatosan elsajátítani és vizsgát tenni,
e) sikertelen rész-, vagy záróvizsga esetén a képző intézmény által megadott időpontban
javítóvizsgát tenni.
2.2. Üzleti terv készítéséhez nyújtott támogató szolgáltatás
2.2.1. A Támogató gondoskodik róla, hogy a Támogatott által – a képzési tanúsítvány
megszerzését követően - benyújtott üzleti terv az országosan egységes szempontrendszer és
módszertan alapján elbírására kerüljön. A Támogató a Támogatott részére az üzleti terv
elkészítéséhez - a Támogatott igénye esetén - üzleti terv sablont bocsát rendelkezésre,
valamint egyéb szakmai segítséget nyújt az üzleti terv elkészítéséhez.
A Támogatott vállalja, hogy a képzés befejezését követő 30 napon belül az üzleti tervet
elkészíti és azt a Támogató részére átadja, annak elbírálása céljából.
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2.2.2. A Támogatott üzleti tervének értékelése után - a Támogató és a szolgáltatást végző
szervezet között megkötött szerződés alapján - a Támogató közvetlenül utalja a támogatás
összegét a szolgáltatást végző szervezet számlájára.
Amennyiben a Támogatott üzleti terve elutasításra kerül, a Támogatott nem köteles
vállalkozást alapítani. Amennyiben a Támogatott üzleti terve jóváhagyásra kerül, legkésőbb a
jóváhagyástól számított 30 napon belül a program vonatkozó előírásainak megfelelően a
Támogatott köteles vállalkozást alapítani és ezen tényt a vonatkozó okiratok, igazolások,
határozatok átadásával a Támogató irányában a vállalkozás bejegyzésétől számított 8 napon
belül igazolni. A Támogatott vállalja, hogy az általa alapított vállalkozás székhelye az Északalföldi Régió valamely települése lesz.
2.2.3. A szolgáltatás költségének pontos összege a Támogatási Szerződés 4. számú
mellékletében kerül rögzítésre.
2.3. Mentorálás, tanácsadás
2.3.1. A Támogató igény szerint olyan mentorálási, tanácsadási szolgáltatást nyújt a
Támogatott részére, amely hozzásegíti ahhoz, hogy a vállalkozás megalapítást követően, az
első 12 hónapban segítse a vállalkozókat. A Támogatott a vállalkozás megalapítását követően
a mentorálási, tanácsadási szolgáltatásokat köteles igénybe venni, a mentorral mindenben
együttműködni, részére a programmal összefüggésben az általa kért okiratokat és adatokat
átadni.
2.3.2. A Támogatott részére nyújtott mentorálást, tanácsadást követően - a Támogató a
szolgáltatást végző szervezettel kötött szerződés alapján - a Támogató közvetlenül utalja a
támogatás összegét a szolgáltatást végző szervezet számlájára. A szolgáltatás költségének
pontos összege a Támogatási Szerződés 4. számú mellékletében kerül rögzítésre.
2.4. A Támogató felelősségének korlátozása
2.4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban meghatározott esetekben a Támogató kártérítési
felelősségét kizárja, a Támogatott semmiféle igényt nem érvényesíthet Támogatóval szemben
a jelen pontban foglaltak kapcsán.
2.4.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelentkezése esetén nem garantált, hogy a
képzésben részt vehet, tekintettel arra, hogy a Program a képzésbe vonás tekintetében
létszámkorlátot állít fel, mely összesen 2.105 fő. A képzésbe vonás során a létszámkorlát
kimerülésekor elsősorban a kompetenciamérés időpontja irányadó (először az kerül képzésbe
vonásba, aki korábban teljesítette sikeresen a kompetenciamérést). Amennyiben az utolsó, a
képzésbe vonás során még figyelembe vett kompetenciamérést sikeresen elvégzők
mindegyike nem vonható képzésbe a létszámkorlát miatt, a kompetenciamérésen belüli
pontsorrend alapján történik a kiválasztás. Támogatott nem jogosult igényt érvényesíteni
abban az esetben, ha a képzésbe vonása nem történik meg.
2.4.3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Program során létrejött üzleti terv a Támogatott
saját szellemi terméke, melynek elkészítéséhez a Támogató minden, a Program által előírt és
biztosított segítséget megad. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Program során kiállított,
üzleti tervre vonatkozó tanúsítvány nem jelenti azt, hogy a Támogatott a Program második
komponensében, az ott meghirdetett pályázat során támogatásban részesül. Támogatott nem
jogosult igényt érvényesíteni a Támogatóval szemben, amennyiben a Program második
komponensében a támogatásból bármely okból nem részesül.
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2.4.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a jogosultsági státusz (pl. életkor,
álláskeresőként regisztráltság, stb.) változásából eredő következményekért a Támogatót nem
terheli felelősség.
3. A TÁMOGATOTT KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEI:
3.1. Amennyiben a Támogatott a jelen Szerződésben foglalt, vagy – annak megkötése esetén
- a képző intézménnyel kötött szerződésben foglalt bármilyen kötelezettséget megszegi, a
Támogató a támogatás folyósítását megszünteti, és a már kifizetett, vagy a szolgáltatónak,
illetve a képző intézménynek időarányosan fizetendő támogatást visszaköveteli. A Támogatás
visszafizetése az erről szóló értesítésben meghatározott időpontban esedékes. Amennyiben
a Támogatott a visszafizetési kötelezettségének az értesítésben megszabott határidőig nem
tesz eleget, a határidő elmulasztásának napjától kezdődően köteles a Ptk. 6:48.§ (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot is megfizetni a Támogató részére.
3.2. A Támogató jogosult visszavonni a támogatást, amennyiben olyan adat vagy tény merül
fel, mely szerint a Támogatott a támogatást jogosulatlanul vette igénybe.
3.3. Jelen Szerződésben foglaltak megszegése esetén a Támogató a kötelezettségszegés, és
a jogosulatlanul igénybevett támogatás, esetleges visszafizetés, felfüggesztése tényéről
értesíti a Támogatottat, mely értesítésben megjelöli a visszakövetelt összeget, annak jogcímét,
és a visszafizetésre megszabott határidőt. A szerződésszegésről és azzal összefüggésben a
támogatottal szemben bejelentett igényről szóló értesítés ellen nincs helye kifogásnak,
panasznak, fellebbezésnek Támogató irányába, az ezzel kapcsolatos igények polgárjogi
igényként érvényesíthetők. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a
Támogatónak lehetősége van saját döntését felülbírálni, korábbi jognyilatkozatait módosítani
vagy visszavonni, amelyet megelőzően további adatokat, iratokat kérhet be.
4. EGYEBEK:
4.1. A Támogatott a Projektben való részvételi kötelezettségét csak személyesen teljesítheti.
4.2. Támogatott tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés közvetlen pénzbeli támogatás
kifizetésére nem jogosít. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a 2. pontban
meghatározott, nyújtott szolgáltatásokon keresztül valósul meg. A szolgáltatások ellenértékét
a Támogató közvetlenül a szolgáltatást nyújtó szervezeteknek fizeti meg.
4.3. A Támogatott kijelenti, hogy a GINOP-5.1.9-17 konstrukció keretében más régióban
Támogatási Szerződést nem írt alá, és a jövőben sem ír alá.
4.4. Támogatott kijelenti, hogy más projektben (pl. Munkaügyi központ, Foglalkoztatási
Paktum, stb.) a Projektbe jelentkezés időpontjában nem vesz részt, arra vonatkozóan
támogatási, együttműködési megállapodással, vagy egyéb megállapodással, szerződéssel
nem rendelkezik, illetve a projektben történő részvétele alatt sem fog ilyen jogviszonyokat
létrehozni, szerződéseket kötni.
4.5. A Támogatott büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a GINOP-5.1.9-17
konstrukcióban való részvételi követelményeknek megfelel és a projekt előírásai, szabályai
szerinti időpontig továbbra is meg fog felelni, azaz:
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a.)
Fiatalok: 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és
nem is dolgoznak, inaktív vagy álláskeresőként nyilvántartott fiatalok. (NEET fiatalok). Vállalja,
hogy a jelen szerződés aláírásakor az Ifjúsági Garancia Rendszer regisztrált alanya.
vagy
25-30 év közötti fiatalok, aki a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálatnál regisztrált álláskeresők;
vagy
Álláskeresők: 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált
álláskeresők.
b.)
más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkezik.
c.)
életvitelszerűen a Észak-Alföldi Régióban él, ahol állandó lakcímmel rendelkezik
vagy
életvitelszerűen az Észak-Alföldi Régióban él, ahol tartózkodási hellyel rendelkezik.
4.6. A Támogatott kijelenti, hogy a
GINOP-5.1.9-17
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.palyazat.gov.hu%2Fginop-519-17llskeresk-s-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-sztnzse-kpzs-s-mentorls1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGl-R0ySKWrUQl1ojymqCIpkw8Lqg
GINOP-5.1.10-18
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.palyazat.gov.hu%2Fginop-5110-18llskeresk-vllalkozv-vlsnaktmogatsa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_TXf_ZbiDrCnyZ0eyn5mn5uHGmQ
GINOP-5.2.7-18
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.palyazat.gov.hu%2Fginop-5110-18llskeresk-vllalkozv-vlsnaktmogatsa&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_TXf_ZbiDrCnyZ0eyn5mn5uHGmQ
konstrukció Pályázati felhívásának és Pályázati útmutatójának tartalmát, valamint
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019.
(VII. 30.) kormányrendeletet
ismeri, amit ezen Támogatási Szerződés aláírásával is igazol.
4.7. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Projekt megvalósítása során adatszolgáltatási
kötelezettsége van a Támogató, a Projekt Közreműködő Szervezete és a Nemzetgazdasági
Minisztérium kérésére bármikor, de legalább a projekt be-, illetve kilépési időpontjában adatot
kell szolgáltatni munkaerő-piaci státuszáról, életkoráról, hátrányos helyzetű csoportokhoz való
tartozásáról és iskolai végzettségéről a 3. sz. melléklet szerint.
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4.8. A Támogatott hozzájárul, illetve engedélyezi a Támogató számára, hogy a támogatásra
való jogosultságát, személyazonosságát a Támogató vagy a Támogató nevében eljáró
meghatalmazottja ellenőrizze, szükség esetén személyi okmányairól másolatot készíthessen
a Projektben való részvétel alatt.
4.9. A Támogatott a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató
kezelésében lévő a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató, valamint a
Projekt Közreműködő Szervezete, a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozhatja,
kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.
4.10. A Támogatottnak vállalnia kell a tapasztalat megosztást a GINOP-5.1.9-17-2017-00004
projektről, valamint a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 projekt keretében szervezett
rendezvényeken való részvételt. Amennyiben Támogatott a rendezvények egyikén sem jelenik
meg, köteles az erre való felszólítást követő 15 napon belül visszafizetni a Támogató részére
a tanácsadás és a mentorálás szolgáltatás rá eső összegét, a 4. számú mellékletben
meghatározottak szerint.
4.11. A Támogatott kijelenti, hogy a Projektbe jelentkezés, valamint a Projektben való részvétel
folyamán szolgáltatott személyi adatai valósak, továbbá, hogy jelen szerződés megkötése
vonatkozásában saját jogán teljes cselekvőképességgel rendelkezik.
4.12. A Támogatott köteles az adataiban történő változást 8 napon belül a Támogató felé
bejelenteni.
4.13. A Támogatott kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a
Tanács 216/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról előírásainak
megfelelően személyes adatainak kezeléséhez jelen szerződés aláírásával hozzájárul.
Támogató adatvédelmi tájékoztatója jelen Szerződés mellékletét képezi.
4.14. Támogató kijelenti, hogy az üzleti tervekben szereplő adatokat, valamint a Támogatott
egyedi ötleteit, terveit, üzleti titokként kezeli, és azokat nem hozza harmadik személyek
tudomására.
4.15. A program szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor
fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén, a szerződés bármelyik fél
kezdeményezésére módosítható. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a program
megvalósulása alatti további jogviszonyok létrehozása a program célját nem veszélyeztethetik.
A program céljai közé tartozik különösen, de nem kizárólagosan a Támogatott egyéni
felkészültségének fejlesztése, amelynek során a Támogató elvárja az önálló munkavégzést,
együttműködést.
4.16. Támogatott köteles megőrizni a Támogató és konzorciumi partnerei jó hírnevét.
Támogatott vállalja, hogy valótlan tény állításával vagy híresztelésével, illetve valós tény hamis
színben való feltüntetésével, vagy egyéb hasonló magatartással nem sérti vagy veszélyezteti
a Támogató jó hírnevét.
4.17. Jelen Támogatási szerződés a 4.5 pontban szereplő feltételek együttes fennállása és a
mellékletek rendelkezésre állása esetén kétoldalúan aláírható, mely értelmében a Támogatott
programba vontnak minősül. Támogatottak tudomásul veszik, hogy – attól függően, hogy a
4.5. a.) pont szerinti kategóriák közül melyikbe tartoznak – a kiválasztás eredményéről
tartalmilag különböző tájékoztatást kapnak.
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4.18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi
V. törvény) szabályait kell alkalmazni. Szerződő felek a jelen szerződésből eredő bármely
jogvitájuk esetére a Debreceni Járásbíróság – hatáskör hiányában pedig a a Debreceni
Törvényszék – kizárólagos illetékességét kötik ki.
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Mellékletek:
1.sz. melléklet: Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (MÁK)
2.sz. melléklet: Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (NFSZ)
3.sz. melléklet: ESZA bemeneti kérdőív
4.sz. melléklet: Közvetett költségek részletezése
5.sz. melléklet: Irányítólap (25 év alatti jelentkezők esetében), Hatósági Igazolás (25 év
feletti jelentkezők esetében)
6.sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató
Dátum:

………………………………………………..
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Támogató

……………………………………….
Név
Támogatott
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Vonatkozó jogszabályok listája:
1. Törvények 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, és végrehajtási
rendeletei
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról (ill. a 2001. évi LXXI törvény az előbbi
módosításáról)
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
2. Kormányrendeletek
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
3. Közösségi szabályok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE az Európai
Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra,
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-527-18-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-18-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
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