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Aktuális pályázatok 

Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának 

támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási 

kapacitásának erősítésével 

TÁMOP-1.4.1-12/1 

Pályázat célja: 

A jelen pályázatban nyújtott támogatás célja a fiatalok foglalkoztatásának, 

munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése, valamint a civil szervezetek fejlesztése, a 

szolgáltatói kapacitások megerősítése. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak 

erősítésével, az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a 

változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását szolgálja.  

 

Ki pályázhat? 

Nonprofit szervezetek, amelyek bejegyzésének (vagy átalakulás miatti jogelőd szervezetük 

bejegyzésének) dátuma 2011. december 31. előtti.  

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  legalább 2 000 000 Ft, legfeljebb 30 000 000 Ft 

Támogatás mértéke:  a projekt elszámolható összes költségének maximum a 100 %-a  

(de minimis támogatás). 

Pályázható tevékenységek: 

A pályázat keretében a létszámukat bővítő nonprofit szervezetek fiatal, elsősorban 

pályakezdő álláskeresők alkalmazásához kaphatnak bértámogatást. A projekt keretében 

lehetőség nyílik továbbá a célcsoporttagok képzésére is. Az alábbi tevékenységek 

támogathatók (félkövér kötelez ő): 

 A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek 

 A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott fogla lkoztatása munkaviszony 

keretében 

 Munkába járás támogatása 

 A célcsoport képzése 

 A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése  
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 A célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása 

a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló 

munkavállaló végezheti a dokumentált mentori feladatokat). 

 Projektmenedzsment  

 Tájékoztatás, nyilvánosság  

 Horizontális elvekre vonatkozó el őírások, esélyegyenl őségi és fenntarthatósági 

alapelvek érvényesítése 

 

Elszámolható költségek: 

A projekthez kapcsolódó közvetett költségek a flat rate egyszer űsített elszámolási 

mód alkalmazásával kerülnek elszámolásra. A direkt (közvetlen) költségekhez kapcsolódó 

indirekt (közvetett) költségek átalány (flat rate) alapon kerülnek finanszírozásra, vagyis a 

felmerült indirekt költségekkel a Kedvezményezettnek a kifizetési igénylések keretében nem 

kell tételesen elszámolni, azok átalány alapon, az elfogadott direkt költségek meghatározott 

százalékában kerülnek finanszírozásra. 

 Projektmenedzsment elszámolható költségei  - direkt költség (projektmenedzsment 

úti-, szállás- és ellátás költsége, vállalkozói szerződés keretében végzett 

projektmenedzsment tevékenysége, projektmenedzsment tagok bruttó 

munkabére/megbízási díja, személy jellegű ráfordítások: étkezési hozzájárulás, 

munkába járás költsége és egyéb cafetéria elemek, napidíj, járulékok) 

 Projekt szakmai megvalósításával összefügg ő költségek  - direkt költség: szakmai 

megvalósítók: mentor (szakmai megvalósítók úti-, szállás- és ellátás költsége, bruttó 

munkabére/megbízási díja, személy jellegű ráfordítások: étkezési hozzájárulás, 

munkába járás költsége és egyéb cafetéria elemek, napidíj, járulékok) 

 Célcsoport számára biztosított támogatások  - direkt költség: célcsoport képzése, 

illetve foglalkoztatása ideje alatt felmerült költségek.  

- Foglalkoztatás ideje alatti költségek (célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó 

bruttó bérek, személy jellegű ráfordítások: étkezési hozzájárulás, munkába 

járás költsége, a támogatott foglalkoztatáshoz szükséges munkaruha, 

járulékok)  

- Foglalkoztatás alatti képzés költségek (oktatók személyi jellegű költségei, 

oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a 

szállásköltséget, oktatás szolgáltatási díja) 

- Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások (Amennyiben a 

kedvezményezett biztosítja FAT akkreditált intézményként a képzést, a 

képzéshez szükséges munkaruha, védőruha elszámolható. Külső 
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szolgáltatótól igénybe vett, a célcsoport részére biztosított képzés és vizsga 

költsége. Célcsoport úti- és szállásköltsége, ill. ellátás költsége.) 

 A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatá sok - direkt költség 

(célcsoport tagok alkalmassági vizsgálata, foglalkozás-egészségügyi és képzési 

alkalmassági vizsgálatok költségei) 

 INDIREKT KÖLTSÉGEK : a projekt szakmai megvalósulását közvetetten szolgálják 

pl. bérleti díjak, értékcsökkenés, kis értékű eszközök beszerzése, fénymásolópapír, 

irodai eszközök, közbeszerzési, jogi, pénzügyi-könyvelési költségek, dokumentációs, 

irattározási, archiválási költségek, esetleges karbantartási költségek. 

 Beruházás (ERFA): az elszámolható költségek összegének maximum 10 %-a. A 

munkaállomások kialakításához eszközbeszerzés: szoftver/licence költségei, 

számítógép, számítógép-konfiguráció monitorral, laptop. 

 Tartalék  

 

Legfontosabb feltételek: 

 A pályázó nem állhat felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárás alatt. Nem lehet 

lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása.  

 Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek (vagy jogelődjének) a 

pályázat benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott pénzügyi évben az összes 

forrásból származó bevétele kisebb, mint az igényelt támogatás 10%-a. 

 A pályázónak vállalnia kell a célcsoporttag munkaviszonyban történő 12 hónapos 

foglalkoztatását és azt követően legalább azonos feltételekkel és azonos 

munkakörben történő 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását. 

 A projektbe azok a fiatal munkanélküliek vonhatók be, akik 25. életévüket, felsőfokú 

végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb 

állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, 

munkaerő-piaci programban nem vesznek részt, és megfelelnek a 800/2008/ EK 

rendelet 2 cikk 18 szakasz hátrányos helyzetű munkavállaló definíciói közül az 

alábbiaknak: nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), 

vagy középfokú vagy felsőfokú végzettség esetén a projektbe bevonását megelőző 6 

hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban. 

 A pályázó szervezetnek vállalnia kell, hogy a támogatással érintett személy felvétele 

az érintett szervezet munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az 

előző 12 hónap átlagához viszonyítva. 

 A célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó bruttó bér, járulékok és személyi jellegű 

kifizetések abban az esetben támogathatóak, ha a pályázó szervezet a foglalkoztató. 
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 A projekt keretében megvalósítani kívánt bármely felnőttképzési tevékenység 

kizárólag a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált képző 

intézménytől vehető igénybe. 

 A projekt megkezdésének időpontját a pályázat benyújtására nyitva álló határidő 

lejártát követő legkésőbb 5 hónapon belül, tehát 2013. augusztus 31. napjáig 

szükséges tervezni. 

 Projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított minimum 

13 maximum 18 hónap. 

 Projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított minimum 15 

maximum 20 hónap. 

 13 hónapnál hosszabb projekt megvalósítására csak abban az esetben van 

lehetőség, amennyiben a pályázó a célcsoporttag képzését is tervezi, és a képzés 

nem a foglakoztatás ideje alatt valósul meg. 

 A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott 

kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig, KKV-

k esetében 3 évig fenntartja. 

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

 A projekttel összefüggésben a megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési 

időponttal számlázott bevétel csökkenti a projekt elszámolható költségeit, illetve a 

megítélt támogatás összegét. 

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2013. február 1-t ől 2013. március 31-ig  lehetséges. A pályázatok 

benyújtása és elbírálása folyamatosan történik. 

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgál tatásunkat,  

hívja a 06-30/450-4098-as számot!  

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

 


