PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagyréde Nagyközség Önkormányzata
Képzési pályázatot hirdet az EFOP-1.2.11-16-2017-00050 kódszámú „Fiatalok helyben
tartásának támogatása Nagyrédén” című projekt keretén belül
1. A tevékenység és annak célja
Vállalkozóvá válást támogató tréningen való részvétel. A tevékenység alapvető célja a kezdő
fiatal helyi vállalkozók vagy vállalkozni kívánó fiatalok sikerességének növelése, továbbá a
helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programok megvalósítása.
Az akkreditált képzés végén – a vizsgafeladat teljesítése után - a résztvevők tanúsítványt kapnak.
A képzés óraszáma: 320 óra (elméleti órák száma: 200 óra; gyakorlati órák száma: 120 óra)
A képzés a járványhelyzetre való tekintettel online formában valósul meg: a tanulókkal előre
egyeztetett időpontokban videó hívással konzultál az oktató. Amennyiben az egészségügyi
helyzet lehetővé teszi, a gyakorlati órák személyes részvétellel történő megvalósításának
részleteit a képző és a résztvevők szintén előre egyeztetik.
A képzés indulásának várható időpontja: 2020. november
A képzés befejezésének várható időpontja: 2021. március
A képzés során megszerezhető kompetenciák:
-

Vállalkozóvá válási-, vállalkozás működtetési-, vállalkozói kompetenciák A résztvevő

alapvető ismeretet szerez a vállalkozóvá váláshoz, a vállalkozás létrehozásához a vállalkozások
gazdaságtanáról, stratégiai és pénzügyi tervezés alapjairól, a finanszírozásról.
Személyes kompetenciák: felelősségtudat, megbízhatóság, önállóság, tájékozottság,
ismeretek helyén való alkalmazása.
Módszerkompetenciák: áttekintő képesség, helyzet felismerő képesség, következtetési
képesség, lényegfelismerés, logikus gondolkodás, probléma feltárás, - elemzés, - értékelés, rendszerezés.
Társas kompetenciák: kapcsolatteremtés, meggyőzőkészség, érvelési készség,
határozottság.
Tananyagegységek megnevezése és célja:
Vállalkozóvá válás első lépései: A tananyagegység célja, a vállalkozó válás érdekében
megismertetni a résztvevőket a cégalapítás és működtetés általános hazai feltételrendszerével,
a vállalkozási stratégia és vevőkör meghatározásához szükséges ismeretekkel és
módszerekkel.
Vállalkozás működtetése: A tananyagegység célja a vállalkozás
működtetéséhez szükséges közgazdasági és jogi háttérismeretek,

pénzügyi, munkaügyi alapismeretek átadása, a marketing és értékesítés legfontosabb
lépéseinek megismertetése.
Kezdő vállalkozók önismeret - Üzleti kompetenciája: A tananyagegység célja a leendő
kezdő vállalkozók személyes és vezetői kompetenciáinak fejlesztése, az üzleti terv készítéséhez
kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek átadása.

A pályázattal kapcsolatos általános feltételek
A pályázatra állandó lakcímmel rendelkező, 16 és 35 év közötti életkorú nagyrédei lakosok
jelentkezhetnek.
2. A képzésre jogosultak köre, feltételek

-

-

Nagyrédén életvitelszerű tartózkodás
Állandó lakcím Nagyrédén
Büntetlen előélet
16 - 35 éves életkor az igénylés pillanatában
Aktív részvétel vállalása jelen programban és a település közösségi életében: legalább
25 óra önkéntes tevékenység vállalása önkormányzati intézményeknél és programokon,
Esély Otthon programokon való részvétel (például előadások, pályaorientációs és
karrier-tanácsadás, Esély Otthon nyári tábor)
A programmal kapcsolatos tapasztalatok, vélemény megosztása (rövid elégedettségi
kérdőív vagy interjú formájában)

3. Bírálat
A képzésen való részvétel odaítélése nem automatikus. A fenti feltételek teljesítése
önmagában szükséges, de nem elégséges a képzésen való részvételhez.
A kiválasztás pontozásos rendszerben történik a következők szerint:

-

Szöveges bemutatkozás, a pályázat benyújtásának indoklása (legfeljebb 20 pont)
Hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet (plusz 1, illetve 2 pont)
Gyermek(ek) megléte (plusz 1 pont)
Vállalkozását az utóbbi 1 évben indította el (plusz 2 pont)
Az Esély Otthon program támogatásaiból (lakástámogatás, ösztöndíjprogram) még
nem részesült (plusz 5 pont)

4. A részvétel megállapításához szükséges igazolások
- Nyilatkozatok: a pályázati feltételeknél felsorolt tevékenységeken való részvétel
vállalásáról, adatok kezeléséről és hitelességéről (kötelező – az adatlap melléklete)
- Kitöltött és saját kezűleg aláírt pályázati adatlap (kötelező)
- Személyi igazolvány és lakcímkártya másolata az életkor és az állandó
lakcím igazolásához (kötelező)
- Hátrányos helyzetet igazoló okirat másolata (amennyiben releváns)

- Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata (amennyiben releváns)
- a vállalkozás egy éven belüli indításáról szóló igazolás (amennyiben releváns)

5. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A képzésre való jelentkezés az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges
mellékletek csatolásával a pályázat megjelenésének napjától 2020. november 2. (hétfő) 16:00
óráig nyújthat be.
Adatlap kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán, Kerek Lászlóné ügyintézőnél vagy
elektronikus formában letölthető a település hivatalos honlapjáról: www.nagyrede.hu
Pályázat benyújtása zárt borítékban lehetséges személyesen vagy postai úton az alábbi címre:
Polgármesteri Hivatal (3214 Nagyréde, Fő út 4.)
A borítékon kérjük feltüntetni: „Esély Otthon – Képzési pályázat”
Kérjük, lehetőség szerint elektronikusan töltsék ki az adatlapot (ha erre nincsen lehetősége,
akkor jól olvasható, nyomtatott betűkkel adja meg adatait!)
6. Adatkezelés
A pályázó pályázatának benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati
adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak
megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó a pályázat benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró
települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet
részére – kizárólag a képzés lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése
céljából átadja, illetőleg a képzés alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait a képzés lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a képzés időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez, valamint a támogatásra
való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
d) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatott képzéshez vagy az Esély Otthon programhoz
kapcsolódó programokon, tevékenységeken, eseményeken fénykép készüljön róla az
elszámoláshoz kapcsolódó fotódokumentáció elkészítéséhez, a programban való
részvételének igazolásához, valamint az Esély Otthon Program
bemutatásához és népszerűsítéséhez a település nyomtatott és elektonikus
kiadványaiban, felületein (Nagyrédei Hírlevél, beszámolók, hivatalos
honlap és hivatalos facebook felületek).

A támogató a program tevékenységein készült fényképeket kizárólag a támogatási formák
bemutatására, és annak elszámolásához használja fel.
7. Értesítés a pályázati döntésről
A projekt szakmai irányítása a pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 munkanapon
belül döntést hoz. A meghozott döntésről és annak indokáról a döntést követő 5 munkanapon
belül a pályázati adatlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül értesíti a pályázókat.

Nagyréde, 2020. október 15.

Siposné Fodor Judit
polgármester

