Felhasználói útmutató
Pályázat benyújtása az OFA NKFT pályázatkezelő rendszerében (FORRÁSTÁR)

Az OFA Nonprofit Kft. Forrástár rendszerében azok pályázhatnak, akik
a vallalkozostart.hu oldalon a felhasználói fiókjukba belépve létrehozott vállalkozásuk adatait
teljeskörűen megadták, és a felső sárga mezőben Támogatási kérelmet
benyújthat státuszban vannak.

Regisztráció a Támogatási kérelem beadásához
A támogatáskezelő felületre az alábbi oldalon tud regisztrálni:
https://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx.

Technikai információ: A rendszer Internet Explorer, vagy Mozilla Firefox böngészőkre
optimalizált. Más böngészőből az üzembiztos használatát nem tudjuk garantálni.
1. „Regisztráció” menügombra kattintva a megjelenő oldal alján 4 funkciógombot lát,
amelyekből a „Vállalkozó Start” Program regisztrációja folyamán csak az első kettőnek van
szerepe:
Vissza - amennyiben mégsem szeretne regisztrálni; Szervezet regisztráció – amennyiben
most regisztrál.
2. A lap alján a Szervezet regisztráció gombra kattintson, ne pedig a Személy regisztrációra!
3. Olvassa el az oldal középső részén levő információkat, melyek a támogatáskezelő oldal
kezelését segítik. Figyeljen arra a továbbiakban, hogy a sárga hátterű mezők mindig
kötelezően kitöltendők lesznek, illetve a mezőkre helyezve a kurzort (nem belekattintva!)
további instrukciókat olvashat!
4. Szervezet regisztráció folyamata: A felhasználónév szabadon választott 5-15 karakterből
álló szó lehet, amelyben a rendszer a nagy- és kisbetűt megkülönbözteti, ékezetet nem lehet
használni. A megadott felhasználónevét jól jegyezze meg, mert erről később nem tud
emlékeztetőt kérni!
5. Jelszó: legalább 8 karakterből álljon, tartalmazzon kisbetűt, nagybetűt és számjegyet. Ne
használjon ékezetes betűket!
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6. A Szervezet nevéhez a vállalkozó/vállalkozás nevét írják, és a továbbiakban is arra
vonatkozóan töltsék ki az adatokat. A Pályázat ezen szakaszában már nem természetes
személyként pályáznak, hanem egyéni vagy társas vállalkozóként. Egyéni vállalkozóként
használja az e.v. megjelölést a neve után!
A bankszámlákhoz elsődlegesen a vállalkozás számlaszámát adja meg, majd a második
helyen az elkülönített bankszámlát.
7. Miután a bal oldalon látható 7 menüpont mindegyikének mezőit kitöltötte, kattintson alul
a Regisztráció gombra! Hiba esetén megjelenik a figyelmeztető üzenet, egyébként a
megadott e-mail címére érkezik egy aktiváló üzenet.
8. Az aktiválás után a megadott felhasználónév és jelszó segítségével be tud lépni a
FORRÁSTÁR rendszerbe.
9. Bejelentkezés után a lentebb mellékelt felületet látja. A bal oldali zöld menüsorból
válassza ki a „Reg. nyilatkozat” menüpontot.
10. A regisztrációs nyilatkozatot nyomtassa ki, és 20 napon belül (cégszerűen) aláírva postán
küldje be egy példányban az OFA Nonprofit Kft. alábbi címére. Amennyiben időközben
számlavezető bankjával aláíratta a honlapunk Dokumentumok menüpontjából letölthető
banki felhatalmazó levelet (inkasszó), annak eredeti példányát is be tudja küldeni a
borítékban, de erre még később is lesz lehetősége.
Postacímünk: OFA Nonprofit Kft. 1301 Budapest, Pf.: 84.
A borítékra írják rá: „Vállalkozó Start” Program – regisztrációs nyilatkozat
A vírushelyzet miatt személyesen nem tudunk lehetőséget kínálni a fenti dokumentumok
átvételére.
11. A „Vállalkozó Start” Program keretében következő lépésként a támogatási kérelmet kell
benyújtania, melynek módjáról alább olvashat.
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Regisztrációt követően a Támogatási kérelem beadása:
A Forrástár használatához az Internet Explorer, vagy Mozilla Firefox böngészők használatát
javasoljuk.
Belépési link: https://www.forrastar.hu/forrastar/paly/palybelep.aspx
A regisztráció, majd belépést követően a Nyitó oldal jelenik meg. A pályázat beadásához a
baloldali zöld menüsorban kattintson a Pályázati kategóriákra. Az alábbi képernyőt fogja
látni:

Válassza ki a Vállalkozó Start Programot, majd kattintson
ikonra!
Válassza ki a piros mezőben levő Tájékoztatók, letölthető nyomtatványok menüpontot!
Mielőtt tovább lépne, töltse le és olvassa el az itt elérhető dokumentumokat figyelmesen!
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Ezt követően kattintson az új pályázat beadása ikonra, majd elkezdheti a támogatási kérelem
kitöltését!

A pályázat benyújtása folyamán haladjon végig a bal oldali menüsoron! Az adatok kitöltése
során alapszabály, hogy a sárga mezők kötelezően kitöltendők!
A menüpontok közti lépegetés esetén célszerű a mentés bezárás nélkül ikont használva
biztosítani, hogy a már beírt adatok ne vesszenek el. A sorok közti átlépés esetén ne entert
használjon, hanem az egérrel kattintson egy-egy mezőbe.
Bárhol is tart a kitöltéssel, a mentés és bezárás gombra kattintva „felfüggesztheti” a pályázat
beadását, ezt később bármikor a Megkezdett pályázatok menü / nézet alatt tudja folytatni.
Amikor minden szükséges adatot kitöltött, az ellenőrzés menü lefuttatása után a
véglegesítés gombbal tudja befejezni és egyben beadni a pályázatát.
Ezután már csak a beadott pályázatok menü / nézet alatt tud vele a kiírás szerinti
lehetőségek közül bármit módosítani, törölni.
Az alábbiakban olyan információkat talál, amelyek a „Vállalkozó Start” Programba történő
pályázáshoz szükségesek:
➢ Számlatulajdonos: technikai okok miatt kérjük, hogy a „Számlatulajdonos a pályázóval
azonos:” kérdésre a legördülő menüben válassza ki, hogy NEM (annak ellenére, hogy
nem ez a valóság!) és töltse fel az adatokat a támogatás kezelésére létrehozott
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elkülönített bankszámla adataival! A rendszer erre a bankszámlára utalja a
támogatási előleget, illetve a támogatást.
Az alábbi ábrán látja a számlatulajdonos menüpont kitöltésére vonatkozó instrukciót a
Forrástár felületén:

➢ Fontos! A projekt címének kitöltése: a Program első komponense során, a
Vállalkozó Start oldalon levő felhasználói fiókjának használata során kapott, négy
számjegyből álló egyedi azonosító, a vállalkozás neve.
Pl: 1234 Teszt Lajos EV ; 5678 Teszt Kft;
Projekt kezdete: a támogatási időszak kezdete
Projekt vége: a 12 hónapos projekt időszak utolsó napja
Pl: Projekt kezdete: 2020.08.01
Projekt vége: 2021.07.31.
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➢ A költségvetés rögzítése során pontosan azokat az összegeket kell rögzítenie, amelyek
a jóváhagyott üzleti tervének támogatási költségtervében szerepel! A jóváhagyott
üzleti tervének támogatási költségtervének fősoraiban szereplő összegeket írja ide.
(Cashl-Flow 1-2 év, AI19, AI27, AI49 cellák). Önerő kitöltése nem szükséges!

➢ A vezetői összefoglalóba másolja be jóváhagyott üzleti tervének vezetői
összefoglalóját, változtatás nélkül! (Elfogadott üzleti terv, összefoglalás munkalap B5
cella teljes tartalma)
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➢ Csatolmányok:
Mindenki számára kötelező csatolmányok:
• Jóváhagyott üzleti terv (vallalkozostart.hu oldalon levő felhasználói fiókjából
módosítás nélkül letöltött, legutolsó ÜT)
• Képzési tanúsítvány (vallalkozostart.hu oldalon levő felhasználói fiókjából letölthető)
• Üzleti terv jóváhagyó tanúsítvány (vallalkozostart.hu oldalon levő felhasználói
fiókjából letölthető)
Kérjük a letöltött fájlok nevét ne módosítsa, az elfogadott üzleti tervet letöltés után és a
forrástár felületére való feltöltés előtt ne is nyissa meg.
Az alábbi két dokumentum feltöltése értelemszerűen csak az érintettek számára kötelező:
• De minimis nyilatkozat (a Pályázati felhívás 2. számú mellékletében olvasható
tájékoztató alapján)
• Alapító okirat (társas vállalkozások, azaz Kft, Bt esetében)
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➢ Telephely:
A telephely esetében ügyeljen rá, hogy ez már a regisztrációs nyilatkozat kitöltése során is
kérdésként merült fel.
Amennyiben van telephelye,
- és azt rögzítette a regisztrációs nyilatkozatban, akkor a legördülő menüben válassza ki
az igent, és nincs vele más dolga.
- Ha viszont nem adta telephelyének adatait meg a regisztrációs nyilatkozatban, akkor
a legördülő menüben válassza ki az igent, és a kérelem benyújtását követően ne
felejtse el javítani és újra beküldeni a regisztrációs nyilatkozatát!
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➢ ÁFA nyilatkozat: A feltöltendő ÁFA nyilatkozat mintát Tájékoztatók, letölthető
nyomtatványok menüben találja, lsd. fent.

➢ Szakmai nyilatkozatok: Az itt elfogadásra kerülő szakmai nyilatkozatokat a
Tájékoztatók, letölthető nyomtatványok menüben találja, lsd. fent.
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Miután sikeresen véglegesítette pályázatát, a Beadott pályázatok menüpontban látja
pályázatait:

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérelmének elbírálásához szükséges a helyesen kitöltött, és
beküldött regisztrációs nyilatkozat megléte. Amennyiben a regisztrációs nyilatkozatát és a
banki felhatalmazó levelet korábban már beküldte, és az azokban szereplő adatok nem
változtak nincs további teendője. Amennyiben alapadataiban változás áll be kérjük 8 napon
belül rögzítse az alapadatok menüpontban. Ezt követően a regisztrációs nyilatkozatát
cégszerűen aláírva postáznia kell részünkre.

10

Postacímünk: OFA Nonprofit Kft. 1301 Budapest, Pf.: 84.
A borítékra írják rá: „Vállalkozó Start” Program – regisztrációs nyilatkozat
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