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Aktuális pályázatok 

 

A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések 

Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása 

 

TÁMOP-2.4.5-12/5 

 

Pályázat célja: 

A kiírás célja a munka és a családi élet összehangolásának elősegítése, a kisgyermeket 
nevelő szülők munkaerő-piaci részvételének növelése. A gyermekfelügyelet munkahelyi 
megszervezése, ennek feltételeinek kialakítása. A vállalti és intézményi családi napközik és 
egyéb kis létszámú gyermekfelügyeleti szolgáltatás létrehozása 3 év alatti gyermekek részére. 
A gyesről, gyedről visszatérő szülők munkaszervezetbe történő beilleszkedésének elősegítése.    

Ki pályázhat? 

Gazdasági társaságok, szövetkezetek, költségvetési szervek, önkormányzatok, non-profit 
szervezetek. A pályázat konzorcium is benyújthatja, egy konzorcium maximum 3 tagból 
állhat. 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

 

A támogatás összege 10 – 50 millió Ft. 

A támogatás mértéke: 100 % 
 

Pályázható tevékenységek: 

 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelező): 
 

• Szervezeti szükségletfelmérés 

• Szakmai program kialakítása 

• Projekt szakmai megvalósítóinak foglalkoztatása 

• Képzés szakmai megvalósítók számára vagy képzés célcsoport (szülők) 
számára 

• Megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 

• Feladat ellátására alkalmas helyiség felújítása átalakítása 

• helyiség, ingatlan bérlése 
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• kommunikációs tevékenység: aloldal kialakítása a honlapon 

• gyermekfelügyelettel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele 

• kötelező engedélyek beszerzése   

• projektmenedzsment 

• tájékoztatás és nyilvánosság 
 

Elszámolható költségek: 

 

• Projekt előkészítés költségei (szükségletfelmérés és  szakmai program készítése) 

• Projektmenedzsment költségek (bérek és járulékok, külső szolgáltatók) 

• Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (bérek és járulékok) 

• Célcsoport számára biztosított támogatások (munkahelyre visszatérő szülők 
számára: kis értékű eszközök, tananyagok, képzés költségei) 

• A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások (szakmai megvalósítók 
képzése, kommunikációs tevékenység, honlap fejlesztése, engedélyek 
beszerzésének költségei, szakértői díjak és szakmai szolgáltatások) 

• Egyéb szolgáltatások (nyilvánosság, közbeszerzés) 

• Beruházások: infrastrukturális átalakítások (maximum 20 millió Ft vagy az 
összköltség 40%-a) 

• eszközök (gyermekek ellátását biztosító helyiségek felszerelése, megvalósítók 
eszközei: számítógép, laptop, telefon, fényképezőgép,  

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

 

Legfontosabb feltételek: 

 

• pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

• pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik 

• a pályázó a projekt során létrejövő kapacitásokat és szolgáltatásokat 3 évig 
fenntartja 

• kizárólag 3 év alatti korosztály számára kialakított szolgáltatások támogathatók 

• a projekt keretében minimum 5 gyermek számára szükséges férőhelyet kialakítani 

• nem nyújtható támogatás bölcsődei szolgáltatás kialakításához illetve bővítéséhez 

• a pályázó biztosíték nyújtására kötelezett 

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

 

A pályázatok benyújtása 2012.05.01 és 2012.06.01 között lehetséges. 

 

Telefonáljon! 

 

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

as számot. 

 

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, pályázatírás, pályázat 

megvalósítás, honlap készítés, nyilvánosság és kommunikáció területén. 


