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Aktuális pályázatok 

 

A munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetátalakítás 

elősegítésének 2012. évi támogatására indított központi munkahelymegőrző program 

 

Pályázat célja: 

A pályázat célja, hogy a nagyobb foglalkoztatók munkaerő-piaci válsághelyzetét kezelése 
érdekében, átmeneti támogatást nyújtson, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének 
érdekében. Ezzel a vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzését a munkahelyek 
megszűnésének megakadályozását kívánja a támogatás elősegíteni. 

Ki pályázhat? 

A kérelem benyújtását megelőző hónapban legalább 50 fő statisztikai állományi 

létszámmal működő, az elvárt béremelést végrehajtó, 2012. év folyamán csoportos 

létszámleépítést tervező munkaadók. 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

A támogatás összeg munkavállalónként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 120%-a 

(111 600 Ft), ami maximum 6 hónapra igényelhető.  

 

A támogatás aránya legfeljebb 75%. 

 

Pályázható tevékenységek: 

 

A támogatás kizárólag bér és járulék költség fizetésére használható fel. 

 

Elszámolható költségek: 

 

bérek és járulékok 

 

Legfontosabb feltételek: 

 

• a támogatási kérelem a területileg illetékes munkaügyi központok részére 
nyújtható be 
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• a pályázat benyújtására 2012. február 14-től június 30-áig van lehetőség. 

• a támogatás de minimis típusú mértéke maximum 200 000 Euró (kb. 60 millió Ft.) 

• a pályázónak minimum 50 fő (munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű 
térségekben 25 fő) statisztikai állományi létszámmal kell rendelkeznie a pályázat 
benyújtását megelőző hónapban 

• a pályázatban minimum 25 fő munkahely megőrzését szükséges vállalni 

• a pályázó vállalja az érintett munkahelyek legalább a támogatási időszakkal 
megegyező idejű fenntartását 

• a pályázó tevékenysége nem kapcsolódhat mezőgazdasági termékek előállításához, 

halászathoz, széniparhoz, kereskedelmi fuvarozáshoz 

• a munkaadó az adóváltozások következtében elvárt béremelést megvalósította 

• a pályázó kérelméhez csatolja az üzleti tervét, amely a támogatott időszakot követő 

továbbfoglalkoztatásra és a hosszú távú stabilizálást lehetővé tevő kibontakozási 

stratégia 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat, hívja a 06 30 450 40 98 -as 

számot. 

 

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében. 

 


