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Aktuális pályázatok 

 

A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések 

Rugalmas munkahelyek 

 

TÁMOP-2.4.5-12/7  

 

Pályázat célja: 

Cél, hogy a munkáltató a foglalkoztatás rugalmasságát úgy növelje, hogy érdemben 
hozzájáruljon a munka és a magánélet összeegyeztetésének elősegítéséhez. A munkaerő-piaci 
rugalmasság vállalati szintű ösztönzésével, az alternatív foglalkoztatási lehetőségek 
kihasználásával, a munkahelyek fenntarthatóságának elősegítése. A rugalmas munkaszervezés 
és humánerő gazdálkodás, a termelési és munkafolyamatok racionalizálása, a vállalkozás 
alkalmazkodóképességének növelése. 

Ki pályázhat? 

Gazdasági társaságok, szövetkezetek, költségvetési szervek, önkormányzatok, non-profit 

szervezetek 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

 

A támogatás összege 1 – 15 millió Ft. 

 

A támogatás mértéke: 100 % (de minimis támogatásnak minősül) 

 

Pályázható tevékenységek: 

 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelező): 
 

• Szervezeti szükségletfelmérés 

• Képzés (rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével kapcsolatosan) 

• Munkafolyamatok racionalizálása 

• Munkakörök racionalizálása, átszervezése 

• Dokumentációk át/kidolgozása (távmunka mérése, munkaköri leírások, munkaidő 
nyilvántartás) 

• Munkaszervezés átalakítása 
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• Munkaidők átszervezése 

• Munkaerő gazdálkodás 

• új típusú munkakörök bevezetése, új munkatársak felvétele és foglalkoztatása 
(pl.:távmunkás csoport kialakítása esetén koordinátor) 

• szolgáltatások (pl.: munkaerő kölcsönző) igénybevétele 

• új típusú munkaidő szervezési módszerek kialakítása és bevezetése 

• béren kívüli juttatási rendszer fejlesztése, ösztönző intézkedések bevezetése 

• kommunikációs tevékenység 

• szakértői szolgáltatás 

• közbeszerzési tanácsadás 

• projektmenedzsment 

• tájékoztatás és nyilvánosság 
 

Elszámolható költségek: 

 

• Projekt előkészítés költségei 

• Projektmenedzsment költségek (bérek és járulékok, külső szolgáltatók) 

• Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (bérek és járulékok) 

• Célcsoport számára biztosított támogatások (kis értékű eszközök, tananyagok, 

képzés költségei, szükséges új munkahely bérköltsége) 

• A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások (szakmai megvalósítók 

képzése, kommunikációs tevékenység, honlap-intranet fejlesztése, belső 

kommunikációs rendszer fejlesztése, szakértői díjak, rendezvényszervezés 

képzéshez kapcsolódóan) 

• Egyéb szolgáltatások (nyilvánosság, közbeszerzés) 

• Beruházások (nagy értékű tárgyi eszköz, kisebb infrastrukturális átalakítások) 

• Egyéb általános költségek (dokumentációs anyagköltség, posta, telefon, telefax, 

banki költségek) 

 

Legfontosabb feltételek: 

 

• a pályázó előleget igényelhet, amelynek összege maximum a támogatás 25%-a 

• pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 
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• nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  

• pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik 

• a pályázó a projekt során létrejövő kapacitásokat és eredményeket 5 évig, KKV-k 

esetében 3 évig fenntartja 

• a pályázó vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott rugalmas 

foglalkoztatási formákat, kialakított munkahelyeket a projekt befejezését követően 

legalább egy évig fenntartja 

 

Beadási határidő: 

 

A pályázatok benyújtása 2012.05.01 és 2012.06.01 között lehetséges. 

 

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

számot. 

 

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében. 

 


