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Párhuzamos szekciók I.

B) Benne van a lehetőség? – vállalkozó fiatalok – szekció
Ormánság Zöldút, Hulladékgyár – ifjúsági kezdeményezésből vállalkozás
Horváth Zoltán, ügyvezető, Fenntartható Ormánság Nonprofit Kft.
Vállalkozáskeltető – Leonardo projekt
Erdősné Majoros Orsolya, osztályvezető, Békés Megyei Kormányhivatal
TÁMOP 2.3.6. Projekt bemutató
Rutai Gábor, projektvezető, Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
A Benne van a lehetőség? – vállalkozó fiatalok – című szekció első előadója, Erdősné Majoros
Orsolya, a Békés megyei munkaügyi központ munkatársa a Vállalkozáskeltető című Leonardo
innováció-transzfer projektet mutatta be. A projekt nemzetközi együttműködés keretében
belga, portugál és francia modell hazai adaptációját valósította meg: az inkubátor program
révén a különböző szakmákat képviselő érdeklődők kockázatmentesen kipróbálhatták, milyen
vállalkozónak lenni. A program azzal biztosította számukra a kockázatmentességet, hogy
vállalkozási tevékenységüket nem saját cégalapítással kezdték meg, hanem a munkaügyi
központ által megteremtett keretek között - a termelő tevékenységet ugyanakkor maguk
végezték. A tizenkét hónapos programra azok az álláskeresők jelentkezhettek, akik életképes
vállalkozási ötlettel érkeztek, ehhez megfelelő szakképesítésük volt és rendelkeztek az
induláshoz szükséges eszközökkel. A program során kommunikációs, könyvelési, jogi,
PR/marketing ismeretekkel is gazdagodtak a résztvevők, üzleti tervet készítettek, saját
honlapot fejlesztettek, termékeiket vásárokon, bemutatókon értékesítették. Az előadó
elmondta, hogy a program végén a vállalkozó-jelöltek eldönthették, hogy életképes-e a
vállalkozásuk, akár el is állhatnak a vállalkozóvá válástól. A közönség soraiból felmerülő
kérdésre, miszerint más megyékben is alkalmazni lehet-e ezt a projektet, a Békés Megyei
Kormányhivatal képviselője elmondta, hogy jogszabályi módosításra van szükség ahhoz, hogy
a program mindegyik munkaügyi központ aktív eszköze lehessen.
A szekció második részében Rutai Gábor, a Fiatal Vállalkozók Országos
Szövetsége (FIVOSZ) munkatársa ismertette A Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása a konvergencia régiókban elnevezésű TÁMOP projektet. A projektvezető
kiemelte, hogy a TÁMOP 2.3.6 projekt céljai összhangban vannak a FIVOSZ céljaival: a
vállalkozói réteg szakmai támogatása, az új vállalkozói generáció segítése. A pályázat célja a
mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. A TÁMOP 2.3.6. program keretében 6
pályázat valósul meg a konvergencia régiókban. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége négy
régióban nyerte el a projekt megvalósításának lehetőségét. A projektben részt vevő fiatalok
vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, melynek feltétele egy pályázat benyújtása

volt. A pályázat benyújtásához üzleti terv szükséges, melyet megadott szempontrendszer
alapján bírál el a támogató szerv. Pályázni 18-35 éves kor között lehetett. A projekt magában
foglal egy kompetenciabővítő képzést a vállalkozás indításához szükséges ismeretekről. Az első
körben sikeresen pályázók részt vesznek az említett térítésmentes, akkreditált képzésen,
amelyről sikeres vizsga esetén tanúsítványt kapnak. Ezután szükséges ismét benyújtani a
jóváhagyott üzleti tervet, amellyel 3-6 millió forintra lehet pályázni. A projekt vázlatos
bemutatása után a projektvezető teret engedett a kérdéseknek is.
Horváth Zoltán, a Fenntartható Ormánság Nonprofit Kft. ügyvezetője az Ormánság Zöldút
példaértékű közösségi kialakításának tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Horváth
Zoltán röviden bemutatta a „Zöldutak” alternatív vidékfejlesztési módszert. A program az
Amerikai Egyesült Államokból indult, mára már Európában is népszerűvé vát, erős
közösségfejlesztő hatású kezdeményezés, amely egy-egy térség természeti és kulturális
értékeit köti össze olyan útvonalakkal, amelyeket motor nélküli közlekedési eszközökkel lehet
bejárni. A kilenc hazai Zöldút közül az Ormánság Zöldút alternatív vidékfejlesztési programot a
Fenntartható Ormánság Nonprofit Közhasznú Kft. indította el 2009-ben a Kémesi
Mikrotérségben, a Duna-Dráva Nemzeti Park déli részén, a projektgazda szülőföldjén. Az
ügyvezető olyan, ifjúsági kezdeményezésből kifejlődött társadalmi vállalkozásnak tekinti
magukat, amely a halmozottan hátrányos helyzetű helyi közösség direkt bevonására törekszik,
ami természetesen nem mindig egyszerű, zökkenőmentes. A kezdeteknél az anyagi forrást
többek között a Norvég Civil Támogatási Alaptól elnyert pályázati támogatás nyújtotta, a
Zöldút fejlesztéséhez emellett a Fiatalok Lendületben Program támogatásával megvalósuló
nemzetközi ifjúsági projektek is hozzájárultak. Szeretnék megőrizni az Ormánság térség
természeti és kulturális értékeit a következő generációk számára, felhívni a helyi lakosság
figyelmét a környezetükben fellelhető kincsek védelmére. Nagyon büszkék arra, hogy már
több mint ezer fő végigbiciklizett zöld utaikon. Ami a jövőt illeti: egy 120 kilométeres zöld utat
terveznek kialakítani horvát partnereikkel közösösen, illetve egy új látogatóközpont
megnyitása is terveik között szerepel. A szekció zárásaként szintén a Fenntartható
Ormánságtól Kovács Orsolya a Hulladékgyár elnevezésű, a Fiatalok Lendületben Porgram
keretében megvalósult ifjúsági kezdeményezésüket mutatta be. A projekt célja a
szemléletformálás és a figyelemfelkeltés mellett a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása, egy
társadalmi vállalkozás beindítása volt a hulladékból való újrahasznosítás és termelés révén. A
fiatalok által műanyagból, gumiból, használt papírból és egyéb háztartási hulladékból készített
ékszerekről, kreatív használati tárgyakról készült fotók érdekesek voltak. Bár a műhelymunka
véget ért, a résztvevők között élénk társalgás, eszmecsere alakult ki.

