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Aktuális pályázatok 

Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban 

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 

Pályázat célja: 

A konstrukció célja a szociális gazdaság támogatása . Az átmeneti támogatás 

biztosításának célja a szociális gazdaság erősítése, amely hosszú távon a nyílt-

munkaerőpiaci foglalkoztatást és így a biztosabb megélhetést teremti meg a munkanélküliek 

számára. A pályázat célja olyan szociális szövetkezetek támogatása, melyek megfelelnek 

mind a szociális gazdaság széleskörűen használt definíciójának, mind a szövetkezetek 

alapelveinek. A szociális gazdaság támogatásával erősítik a társadalmi vállalkozás 

gazdasági tevékenységét, de elvárják a szervezet társadalmi céljai mentén a 

humánerőforrás fejlesztését, és a hátrányos helyzetű rétegek egyéb támogatását.  

 

Ki pályázhat? 

Cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek  (szociális szövetkezet és nonprofit 

szociális szövetkezet). A szociális gazdaságban újonnan alapított és működő szervezetek 

egyaránt pályázhatnak. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  legalább 20 000 000 Ft, legfeljebb 50 000 000 Ft. Az igényelhető 

támogatás tervezése a munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagok száma alapján 

történik: Az igényelt támogatás nem haladhatja meg 8 órás (részmunkaidő esetén 

arányosított) munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagonként a 4.500.000 Ft- ot 24 

hónapos projekthossz esetén. Ez az összeg szolgál minden elszámolható költség 

fedezetéül! 

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

 

Pályázat célcsoportja:  

A célcsoport tagok foglalkoztatása kötelező tevékenység. Célcsoport tagnak számít a 

(nonprofit) szociális szövetkezet azon tagja és munkavállalója, aki a projekt céljainak 

végrehajtásában alapvetően, meghatározóan és folyamatosan részt vesz. A célcsoporttag 

lehet a szövetkezetnek a meglévő tagja vagy munkavállalója, de a célcsoport tagot csak 

munkaviszonyban lehet és kell foglalkoztatni. A célcsoport tagok foglalkoztatását a 

projekt hosszától függetlenül a projektid őszak legalább felében biztosítani kell. 
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Pályázható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelez ő): 

Előkészítés:  

 Megvalósíthatósági tanulmány,  

 Közbeszerzések előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek,  

 Előzetes, megalapozó felmérés, piackutatás 

 Hatósági engedélyek beszerzése 

Projektmegvalósítás szakasza: 

 Célcsoport tag foglalkoztatása 

 Szakmai megvalósító foglalkoztatása (ha a szövetkezet tagja, akkor csak 

munkaviszonyban) 

 ERFA tevékenység: eszközök beszerzése; épület építés, felújítás, bővítés, átalakítás 

 Piacra jutás és marketing tevékenységek: A piacra jutás, értékesítés támogatása;  

Tevékenység/szolgáltatásbővítés, fejlesztés; A piacra jutás érdekében marketing 

tevékenység, a szövetkezet termékeinek népszerűsítése 

 Honlap készítés, honlap fejlesztés  

 Képzés: Tevékenység/szolgáltatásb ővítéssel, fejlesztéssel összefügg ő 

képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére, Szakmai továbbképzés 

munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére 

 A szövetkezet tagjai és munkavállalói részére közösségfejlesztő tevékenység a 

társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása 

érdekében) 

 Üzleti terv továbbfejlesztése 

 Közbeszerzések lebonyolításához kapcsolódó tevékenységek 

 Meghatározott szolgáltatásokat nyújtó TÁMOP-2.4.3.E  kiemelt projektgazdával 

kötelez ő dokumentált együttm űködés 

 Projektmenedzsment feladatok 

 Nyilvánosság biztosítása 

 Horizontális elvekre vonatkozó el őírások biztosítása (esélyegyenl őség, 

fenntarthatóság) 

Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások: 

 Szövetkezet új hátrányos helyzetű tagokkal való bővülése,  

 A szövetkezet tagjai és munkavállalói részére közösségfejlesztő tevékenységet 

tervez rendszeresen és hosszútávon a társadalmi felelősségvállalás keretein belül 

 A menedzsment tagjai közül legalább egy személy a szövetkezet tagjai is egyben 
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Elszámolható költségek: 

 Projekt el őkészítés költségei:  Megvalósíthatósági tanulmány; A projekt keretében 

tervezett beszerzések közbeszerzési eljárásainak előkészítési költségei; A 

megvalósíthatósági tanulmány előkészítésben részt vevők bér és 

járulékköltségei,valamint személyi jellegű költségei, a ráfordított munkaidő 

arányában; Előzetes, megalapozó felmérés, piackutatás; A projekt előkészítéséhez 

kapcsolódó és a támogatott tevékenység jogszerű működtetéséhez szükséges 

hatósági engedélyek költségei 

 Projektmenedzsment elszámolható költségei:  kis értékű tárgyi eszközök 

beszerzése; iroda bérleti díjak; projektmenedzsment úti-, szállás- és ellátás költsége, 

vállalkozói szerződés keretében végzett projektmenedzsment tevékenysége; 

projektmenedzsment tagok bruttó munkabére/megbízási díja, személy jellegű 

ráfordítások, kiküldetés napidíja, járulékok 

 Projekt szakmai megvalósításával összefügg ő költségek : szakmai megvalósítók 

úti-, szállás- és ellátás költsége, bruttó munkabére/megbízási díja, személy jellegű 

ráfordítások: étkezési hozzájárulás, munkába járás költsége, ruhapénz, napidíj, 

járulékok 

 Célcsoport számára biztosított támogatások : 

- Célcsoport foglalkoztatása során elszámolható költségek: munkaruha, védőruha; 

gépjármű bérleti díj; célcsoport toborzásának költségei, célcsoport tagok úti-, 

szállás- és ellátás költsége; célcsoporthoz tartozó személyek gondozásával 

összefüggésben felmerülő költségek, célcsoport tagok bruttó munkabére, személy 

jellegű ráfordítások, járulékok 

- Célcsoport képzése során elszámolható költségek: képzéshez kapcsolódó 

anyagjellegű költségek; gépjármű bérleti díj; oktatás és továbbképzés költségei; 

célcsoport úti-, szállás- és ellátás költsége; célcsoporthoz tartozó személyek 

gondozásával összefüggésben felmerülő költségek, a célcsoport tagjainak fizetett 

képzési támogatás 

- Közösségi tevékenység végzése során elszámolható költségek: célcsoport úti-, 

szállás- és ellátás költsége; közösségi tevékenységhez szükséges anyagköltség és 

fogyóeszköz 

 A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatá sok: foglalkoztatáshoz 

szükséges helységek bérlésének költsége; marketingeszközök fejlesztése, szakmai 

megvalósítók képzésének költsége; üzleti tervévenkénti aktualizálásának költsége; 

piackutatás készítésének költsége; előadói, tanácsadási, szakértői tevékenység 
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vállalkozói díjai; rendezvények költségei; célcsoport foglalkozás-egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat költsége; honlap készítés, fejlesztés költsége; szakmai 

megvalósítók megbízási szerződés keretében történő munkavégzése  

 Egyéb szolgáltatások : nyilvánosság biztosításának költségei, közbeszerzési 

eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek; egyéb szolgáltatás 

költsége 

 Építés, felújítás b ővítés, eszközbeszerzés (ERFA), az elszámolható költségek 

összegének maximum 25 %-a: szoftver költségei; célcsoport foglalkoztatásához 

szükséges helyiségek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének, 

akadálymentesítésének költségei; termelő berendezések költségei, 

akadálymentesítést szolgáló eszközök, informatikai eszközök, irodai eszközök, és 

azok elhelyezését biztosító bútorok 

 Egyéb általános költségek: dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; 

állagmegóvás/ karbantartás; posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs 

költségek; közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költség; elkülönített bankszámla 

költségei; beszerzett eszközök biztosítási díja 

 Tartalék  

 

Legfontosabb feltételek: 

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

lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása.  

 Kizárólag a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált felnőttképzést 

folytató intézménytől, OKJ-s, vagy FAT programakkreditációval rendelkező képzés 

vehető igénybe. 

 Első ütemben a projekt megvalósítását annak megkezdésétől számítva minimum 18, 

maximum 26 hónapra - a második ütemben minimum 18, meximum 23 hónapra - de 

a támogatott tevékenységek tekintetében legkésőbb 2015.06.30-ig tervezheti.  

 Fenntartási kötelezettség: A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt 

zárás után a projektidőszakkal megegyező ideig a szociális szövetkezet üzleti 

működését fenntartja az alábbiak szerint: 

- A kialakított vagy fejlesztett honlapot elérhetővé teszi és működteti 

- A projekt során támogatásból kialakított vagy fejlesztett tevékenységeket 

folyamatosan végzi 

- Amennyiben a pályázó vállalja közösségfejlesztő tevékenység megvalósítását 

a fenntartási időszakban is (3 pont), akkor azt a projektidőszak alatti 

gyakorisággal és résztvevővel kell végeznie 
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- A bértámogatásban részesülő célcsoport tagok munkaviszonyát fenntartja 

úgy, hogy a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben 

átvállaló vállalja a legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával, 

bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával 

megegyező továbbfoglalkoztatást. 

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

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása két ütemben  lehetséges. Az első pályázati ütem benyújtása 2013. 

május 06-tól 2013. június 06-ig , a második ütem benyújtása 2013. szeptember 02-t ől 

2013. október 01-ig  lehetséges. A pályázatok elbírálása két szakaszban 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 

 

 

 


