A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által koordinált TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0006 azonosítószámú, "Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a közép-dunántúli régióban" című
projektjéhez alkalmazott kiválasztási folyamat leírása, elemei
II. elem
A TÁMOP-2.3.6.A és a TÁMOP-2.3.6.B
pályázatok feltételrendszeréhez kapcsolódó
tudásszintmérés

Jelentkezési adatlap kitöltése, benyújtása

Írásos alapkompetenciamérés

8 tanórás képzés

2013.03.01-től folyamatosan

2013.09.09-től folyamatosan

2013.09.09-től online módon
2013.09.16-tól - 2013.10.07 18:00-ig
(2013.08.08. 24:00 óráig postán)

A Jelentkezési Adatlap postai beérkezését
követően személyes jelenléttel történő
feladatmegoldást biztosítva

Képző intézmény
kiválasztását követően

Informatikai háttér, eszközök

MVA által létrehozott és felügyelt
projekthonlap, www.mva.hu/vallalkozasinditas MVA CRM háttéradatbáziskezelő és ügyfélkapu
interfész

Moodle informatikai program keretrendszerben felépített tesztsorok
www.mva.hu/moodle

programhonlap ügyfélkapuján keresztül egyedi
azonosítóval, on-line adatrögzítés, pdf letöltés

Írásban történik, informatikai eszközök
használata nélkül, egyes feladatoknál kizárólag
kéziszámológép használata megengedett,
melyet az MVA biztosít

Írásbeli, Zh írás jellegű
kérdéssor kitöltés

Dokumentumentációs háttér

Szándéknyilatkozat, Szándéknyilatkozat Pontosítása, Szándéknyilatkozat visszavonása

kitöltött, pdf formában legenerált dokumentum
benyújtása az MVA-hoz postai úton

kitöltött, pdf formában legenerált dokumentum
benyújtása az MVA-hoz postai úton

Írásban történik, feladatsorok papíron lesznek
kiosztva.

Írásbeli kérdéssor

Lebonyolításért felelős szervezet

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mint a
projekt Konzorciumvezetője

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mint a
projekt Konzorciumvezetője, a Konzorcium
Értékelő Bizottsága, A toborzásra,
adminisztrációra megbízott szervezet

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mint a
projekt Konzorciumvezetője, a Konzorcium Értékelő
Bizottsága, A toborzásra, adminisztrációra megbízott
szervezet

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mint a
projekt Konzorciumvezetője, a Konzorcium
Értékelő Bizottsága, a toborzásra,
adminisztrációra megbízott szervezet

MVA ügyvezető igazgató-helyettes

MVA ügyvezető igazgató-helyettes

MVA ügyvezető igazgató-helyettes

MVA ügyvezető igazgató-helyettes

1200 fő, + tartaléklista

1200 fő plussz a tartaléklistán szereplő
jelentkezők is

1200 fő plussz a tartaléklistán szereplő jelentkezők is

Az időben első 1200 fő aki
szándéknyilatkozatot juttatott el, és a
Jelentkezési Adatlapja alapján
megfelel a jogosultsági feltételeknek.

1200 fős célcsoporthalmaz meghatározása

A célcsoport tudásszintjének biztosítása a
TÁMOP-2.3.6 pályázati komponensek
tekintetében

A jelentkezési adatlap tartalma alapján a jogosultság
megállapítása, pontsorrend kialakítása

A célcsoport egyes, írásban mérhető
kompetenciáinak felmérése, pontsorrend
kialakítása

Szándéknyilatkozatok érkeztetése, beérkezési
sorrend szerinti iktatókönyv alapján
iktatószámmal történő ellátása, infomatikai
rendszerben történő rögzítése,
felhasználónévvel, jelszóval történő ellátása

A tesztsorok kialakítása

Jelentkezési adatlap kitöltési, generálási opciók
informatikai hátterének kialakítása

A feladatsorok kialakítása

Időszak:

Felügyelet

Érintett célcsoport nagysága (fő)

Kiválasztási folyamathoz tartozó
tevékenység célja az adott
szakaszban:

Értékelési, pontozási, ellenőrzési
módszer(ek):

Konzorciumvezető
A Konzorcium Értékelő Bizottsága
Toborzás, adminisztrációra
megbízott szervezet

A célcsoport a legmegfelelőbb város és a
legmegfelelőbb kistérségi központ
szándéknyilatkozaton történő megjelölésével
tudják jelezni a képzésük helyszínét.
2013.07.12-én a programhonlapon
közleményben jelezte az MVA, hogy azon
jelentkezők, akik nem KDR helysznt adtak meg
pontosítsák vagy vonják vissza
szándéknyilatkozatukat.

érkezési sorrend, legmefelelőbb képzési
helyszín alapján a jogosulatlanok kiemelése

IV. elem

VI. elem

VII. elem

Komplex teszt

Képzés

Üzleti Terv készítés,
jóváhagyás

Képző intézmény
kiválasztását követően

Képző intézmény
kiválasztását követően

Képzéseket követően

Magyar
MVA mint megrendelő és
Vállalkozásfejlesztési
a kiválasztott képző
Alapítvány mint a projekt
szervezet
Konzorciumvezetője

MVA mint megrendelő és
a kiválasztott képző
szervezet

Magyar
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány mint a projekt
Konzorciumvezetője

MVA ügyvezető igazgató- MVA ügyvezető igazgatóhelyettes
helyettes

MVA ügyvezető igazgatóhelyettes

MVA ügyvezető igazgatóhelyettes

495 fő

Képzést sikeresen
elvégzők

1200 fő

1200 fő

A 495 fő képzésbe
vont személy
meghatározása

Korbeli, földrajzi jogosultság, jelenlegi vagy korábban
más vállalkozás(ok)ban vállalt szerep alapján
pályázati jogosultság megállapítása

Telefonos ügyfélszolgálat, e-mail üzenetek
megválaszolása
Kiválasztási folyamathoz tartozó
tevékenység

III. elem

V. elem

I. elem
A projekthez történő előzetes csatlakozás
folyamata

A 90%-os tudásszint elérését követően a
Jelentkezési Adatlap véglegesítésének
biztosítása a jelentkezők számára

A moodle infromatikai keretrendszerben, a 90%os tudásszint elérését követően van lehetősége
a jelentkezőnek a Jelentlkezési adatlapot
véglegesíteni

Jelentkezési adatlap érkeztetése, szakmai
feldolgozása, összesítő készítés a Konzorcium
részére

Szakmai ellenőrzés, az egyes kérdések értékelési
pontszámainak megállapítása, pontsorrend
megállapítása

A feladatsorok szakmai feldolgozása, összesítő
készítés a Konzorcium részére

Szakmai ellenőrzés, pontsorrend megállapítása

Szakmai ellenőrzés,
pontsorrend
megállapítása

300 db jóváhagyott
üzleti terv

