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KÖZLEMÉNY
A mai napig 1685 fő juttatta el postai úton a programhoz történő előzetes csatlakozási kérelmét
szándéknyilatkozat formájában a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz.
Az MVA kidogozta azt a folyamatot, melynek során a jelentkezőknek - miután egyedi felhasználói
nevet és hozzáférési kódot kapnak - online módon jelentkezési adatlapot szükséges kitölteniük,
melyben az alapadataik, iskolai végzettségük, eddigi munkahelyi tapasztalataikon túl a
projektelképzelésükre vonatkozóan is rögzíthetik elképzeléseiket. A véglegesített jelentkezési
adatlapot .pdf formátumból kinyomtatva, aláírással ellátva az MVA postacímére kell majd eljuttatni.
A jelentkezési adatlap kitöltésével párhuzamosan írásbeli kompetenciamérés fog történni a fent
említett online felületen, melyet követően a Konzorcium nevében az MVA fogja megkötni a képzésbe
vont személyekkel a Támogatási Szerződéseket.
A képzéseket lebonyolító szervezet kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretében történik. A
képzések indulása eredményes közbeszerzési eljárás esetén is leghamarabb októberre
tervezhető.
Kérjük a programhoz előzetes csatlakozási kérelmüket benyújtó jelentkezőket, hogy augusztus
második felétől folyamatosan figyeljék a szándéknyilatkozaton feltüntetett e-mail címükhöz tartozó
elektronikus postafiókjukat, mivel fontos információk kerülnek majd kiküldésre a jelentkezési
adatlappal és a kompetenciaméréssel kapcsolatban.
Kérjük a projekt iránt érdeklődők szíves türelmét, mivel a tömeges jelentkezés miatt a képzések
indulását, alapos, szakmailag kimunkált kiválasztási folyamat kell, hogy megelőzze.
A jelentkezők számára a program keretén belül biztosítani kíván a Konzorcium egy 8 órás képzést,
függetlenül attól, hogy a tényleges vállalkozói képzéseken 495 fő tud részt venni.
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A projekt számszerűsíthető eredményeinek mutatói;
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Kiválasztási folyamat
után

Képzésbe vont személyek száma

495

Képzések végén

Átadott tanúsítványok –
sikeresen vizsgázott, képzett személy
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Üzleti Tervek
benyújtását követően:

Jóváhagyott üzleti tervek száma:
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Létrehozandó vállalkozások száma:

230 db
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Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
mint a TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0006
projekt konzorciumának vezetője
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