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LÉPJ A PIACRA! 7 lépcsőben 
 

1. Jelentkezés: www.forrastar.hu 

A jelentkezők végső sorrendjének kialakításához 

a célcsoporti megfelelést, a jelentkezés 

időpontját és a leendő vállalkozás székhelyét 

vesszük alapul. 
 

2. A jelentkezők előszűrése a programba vonás 

kritériumai alapján 

A jelentkezési kritériumoknak megfelelő 

jelentkezők közül 500 fő vehet részt a 

kompetencia-mérésen, a többi jelentkező 

várólistára kerül a meghatározott területi 

besorolás alapján.  

Ld. jelentkezési feltételek. 
 

3. Kompetencia-felmérés 

A vállalkozás indításához és működtetéséhez 

szükséges készségek, képességek felmérése 

történik, átlátható és körültekintő kiválasztás 

során a támogatás céljának megfelelően, írásbeli 

és szóbeli kompetenciaméréssel, valamint az előzetesen beadott üzleti ötletek 

realitásának, személyes megvalósíthatóságának megállapítása. 

A programba való belépés előfeltétele: sikeres részvétel a kompetencia felmérésen. 
 

4. Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés 

A kompetencia-mérés összpontszáma alapján a legjobb 269 eredményt elérő 

jelentkező kerülhet a képzésbe. 

A képzés célja: az önálló vállalkozás létrehozására, irányítására és sikeres 

működtetésére vonatkozó ismeretek elsajátítása, és reális üzleti terv elkészítése. Az 

üzleti terv elkészítéséhez egyéni konzultáció vehető igénybe. 
 

5. Záróvizsga, elkészített üzleti terv. 
 

6. Üzleti tervek bírálata. 

Az üzleti tervek bírálatát külső szakértők végzik. Az üzleti tervek bírálata objektív 

szakmai szempontok alapján, egységes kritériumok mentén történik. Célja, hogy a 

legéletképesebb, hosszú távú önfoglalkoztatást biztosító, reális üzleti tervek 

kerüljenek támogatásra. 
 

http://www.forrastar.hu/
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7. Vállalkozóvá válás támogatása tőkejuttatással 

A megfelelő pontszámot elért elbírált üzleti tervekből tervezetten az időrendben első 

195 üzleti terv támogatható. A meghatározott támogatotti létszám felett pályázók 

várólistára kerülnek.   

A képzést sikeresen befejező és tanúsítvánnyal, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező 

első 195 pályázó nyújthat be támogatási kérelmet, legfeljebb 2 millió Ft-ra.  

A támogató döntés időpontját követően a kérelmezőnek 30 nap áll rendelkezésére a 

vállalkozás létrehozására, bankszámla megnyitására, valamint a megvalósulási 

helyszín bejegyzésére. A 30 nap, amennyiben indokolt és igazolt, további 30 nappal 

meghosszabbítható.  

A támogatás megítélésének feltétele, hogy a vállalkozás székhelyének Magyarországon 

kell lennie. 

 

 

 


