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Aktuális pályázatok 

Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – női munkavállalók és 

GYES/GYED-ről visszatérők integrációja a munkaerőpiacon a 

részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő alkalmazása révén 

GOP-2012-3.5.1/B 

Pályázat célja: 

A pályázat célja az 1998. évi XXVI. Esélyegyenlőségi törvénnyel összhangban női 

munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők foglalkoztatási színvonalának növelése, az 

egyenlő esélyek megteremtése a munkaerőpiaci elhelyezkedésben és munkavégzésben, az 

integrált munkavégzés elősegítése. A pályázaton keresztül olyan munkahelyi körülmények 

megteremtése a cél, ezen belül olyan szolgáltatások bevezetése a magyar vállalkozások 

körében, amelyek biztosítják a női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők számára 

az egyenlő esélyeket a hatékony munkavégzéshez, illetve amelyek segítik integrációjukat a 

munkaerőpiacon. 

 

Ki pályázhat? 

Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) 

területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 

 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

„Csekély összegű (de minimis) támogatás” 

Támogatás összege : minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft  

Támogatás mértéke:  a Dél-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében az összes 
elszámolható költség maximum 70%-a 
 

Pályázható tevékenységek: 

 Női munkavállalók, illetve GYES/GYED-ről visszatérő munkavállalók 

munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő 

eszközök beszerzése 

 Információs technológia fejlesztése, beleértve a távmunka lehetőségét is 

 Női munkavállalók, illetve GYES/GYED-ről visszatérő munkavállalók alkalmazása 
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 Vállalati HR fejlesztés, beleértve a munkakörnek megfelelő képzést, betanítást, az 

atipikus foglalkoztatási formákon belül támogatható távmunka és részmunka 

bevezetését  

 Tanácsadás igénybevétele, különös tekintettel az esélyegyenlőségi terv elkészítésére 

és érzékenyítő tréning lefolytatására  

 Tájékoztatás, nyilvánosság 

 Horizontális elvekre vonatkozó előírások, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági 

alapelvek érvénye  

 

Elszámolható költségek: 

 új, egyenként minimum nettó 200.000 Forint értékű eszközök beszerzése, valamint a 

kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, betanítás 

 Immateriális javak a részmunkaidő, távmunka és osztott munkaidő bevezetéséhez, a 

rugalmas munkavégzést segítő információs technológiafejlesztésekhez kapcsolódó 

hardverek és szoftverek beszerzésének költségei 

 Újonnan, a pályázat keretében felvett női vagy GYES/GYED-ről visszatérő vagy 

GYES/GYED-ről a pályázat benyújtását megelőzően 12 hónapon belül visszatért 

munkavállalók 12 havi alapbére és annak járulékai 

 Igénybe vett szolgáltatások a munkakörnek megfelelő képzés, betanítás, az atipikus 

foglalkoztatási formákon belül támogatható távmunka és részmunka bevezetéséhez, 

a munkavállaló és munkáltató közötti összhang megteremtéséhez, különös tekintettel 

az esélyegyenlőségi terv elkészítésére és az érzékenyítő tréning lefolytatására 

 

Legfontosabb feltételek: 

 Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 

 Gazdasági társaságok esetén az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő 

volt. 

 A vállalkozás a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro, kis- vagy 

középvállalkozásnak minősül, illetve megfelel ezen melléklet 2. cikk szerinti 

alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a melléklet 3. cikk (4) 

bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati 

jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy 

több állami szerv irányítja. 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt 

 Nem lehet lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása  
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 A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia 

 Az igényelt támogatás nem haladhatja meg a pályázat benyújtását megelőző 

jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel 

összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt. 

 A pályázat kapcsán kizárólag olyan költségek támogathatóak, amelyek szorosan 

összefüggnek a pályázat célcsoportjainak konkrét munkakörével, munkavégzésével. 

 A projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti 

évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a 

bázislétszám alá. 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti 

évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke a pályázat 

célcsoportjainak (női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők) tekintetében 

nem csökkenhet a bázislétszám alá  

VAGY a pályázónak legalább egy új munkahely teremtését kell vállalnia a pályázat 

célcsoportjainak (női munkavállalók és GYES/GYED-ről visszatérők) tekintetében, 

amennyiben  

a. a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a pályázat célcsoportjaként 

megnevezett munkavállalóval a vállalkozás, illetve  

b. amennyiben bértámogatást vesz igénybe a projekt során 

c. továbbá vállalnia kell, hogy a támogatott új munkahelyet/munkahelyeket a 

bázislétszámhoz képest nettó növekményként a kötelező fenntartási időszak alatt 

fenntartja. 

 A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő 

kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését követő 3. 

évig fenntartja és üzemelteti. 

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2012. július 2-től december 31-ig lehetséges. 

 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat, hívja a 06-30/450-

409-as számot!  

INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében 


