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Aktuális pályázatok 

Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális 

szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban   

könnyített elbírálású pályázat 

TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 

 

Pályázat célja: 

A pályázat célja olyan szociális szövetkezetek támogatása, melyek megfelelnek mind a 

szociális gazdaság széleskörűen használt definíciójának, mind a szövetkezetek 

alapelveinek. A konstrukció célja kezdeti támogatás biztosítása újonnan alakult szoci ális 

szövetkezeteknek  a térségben munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal 

küzdő hátrányos helyzet ű emberek önfenntartásának el ősegítése érdekében.  A 

projektek további célja, hogy a hátrányos helyzetű tagok önfenntartása a szövetkezetben 

végzett tevékenységük által biztosított legyen, valamint a szociális gazdaságban működő 

szervezet segítse elő hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak újbóli munkába állását és 

szövetkezeti taggá válását. 

 

Ki pályázhat? 

2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. 

 

Pályázati támogatás összege és mértéke: 

Támogatás összege:  legalább 10.000.000 Ft, legfeljebb 15.000.000 Ft.  

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

 

Pályázat célcsoportja:  

Közvetlen célcsoport tagnak számít a (nonprofit) szociális szövetkezet azon hátrányos 

helyzet ű tagja és hátrányos helyzet ű munkavállalója , aki a projekt céljainak 

végrehajtásában alapvetően, meghatározóan és folyamatosan részt vesz. A célcsoport tag 

lehet a szövetkezetnek a meglévő hátrányos helyzetű tagja és munkavállalója is. A 

célcsoport tagot csak munkaviszonyban lehet foglalkoztatni.  

 
Pályázható tevékenységek: 

A projektben költségek csak az alábbi TEÁOR számokhoz köthet ő tevékenységek  

végzése esetén számolhatóak el:  
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C 10-33.20 (feldolgozóipar), E 36-39 (vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, 

hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés), F 41-43.99 (építőipar), G 45-4799 

(kereskedelem, gépjárműjavítás), H 49.39, 52-53.20 (m.n.s egyéb szárazföldi szállítás, 

raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység, postai, futárpostai tevékenység), I 55-5630 

(szálláshely szolgáltatás, vendéglátás), J 58-63.99 (információ, kommunikáció), M 69-75 

(szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), N 77-82.99 (adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység), P 85-85.60 (oktatás), Q 86-88.89 (humán egészségügyi, szociális 

ellátás), R 90-93.29 (művészet, szórakoztatás, szabadidő), S 94-96.09 (egyéb szolgáltatás), 

T 97-98.20 (háztartás munkaadói tevékenysége, háztartási termék előállítása, szolgáltatás 

végzése saját fogyasztásra) 

Az alábbi tevékenységek támogathatók (félkövér kötelez ő): 

 Képzés célcsoport tagok számára  – a projekt végrehajtásában releváns akkreditált 

képzések 

 Célcsoport foglalkoztatása munkaviszonyban. A célcsoport tagok foglalkoztatását 

a projekt hosszától függetlenül a projektidőszak legalább felében biztosítani kell. 

 Eszközbeszerzés – csak a projekt végrehajtásához feltétlenül szükséges és 

megfelelően indokolt eszközök beszerzése lehetséges. 

 Üzleti terv készítése  – a projekt során a fizikai zárásig kell elkészíteni a következő 3 

évre. A terjedelme maximum egy ív, 16 oldal lehet. 

 Kötelező engedélyek beszerzése 

 Kötelez ő nyilvánosság 

 Projekt menedzsment 

 Horizontális elvekre vonatkozó el őírások biztosítása (esélyegyenl őség, 

fenntarthatóság) 

 

Elszámolható költségek: 

 Projektmenedzsment elszámolható költségei:  iroda bérleti díjak; vállalkozói 

szerződés keretében végzett projektmenedzsment tevékenysége; 

projektmenedzsment tagok bruttó munkabére/megbízási díja, személy jellegű 

ráfordítások, járulékok 

 Projekt szakmai megvalósításával összefügg ő költségek : szakmai megvalósítók 

bruttó munkabére, személy jellegű ráfordítások, járulékok / szakmai megvalósítók 

megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatása 

 Célcsoport számára biztosított támogatások : 

- Célcsoport foglalkoztatása során elszámolható költségek: kis értékű tárgyi eszközök 

beszerzése; célcsoport tagok úti-, szállás- és ellátás költsége; munkaruha, 
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védőruha; célcsoport toborzásának költségei, célcsoport tagok bruttó munkabére, 

személy jellegű ráfordítások, járulékok 

- Célcsoport képzése során elszámolható költségek: képzéshez kapcsolódó 

anyagjellegű költségek; foglalkoztatáshoz szükséges helységek bérlésének 

költsége; oktatás és továbbképzés költségei; célcsoport úti-, szállás- és ellátás 

költsége; a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás 

 A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatá sok: marketingeszközök 

fejlesztése, előadói, tanácsadási, szakértői tevékenység vállalkozói díjai; hatósági 

igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek; bérköltség és bérjárulék; üzleti terv 

elkészítése 

 Egyéb szolgáltatások : nyilvánosság biztosításának költségei, általános jogi 

tanácsadás, kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele, közjegyzői költségek  

 Beruházás (ERFA), az elszámolható költségek összegének maximum 45%-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 

 

Legfontosabb feltételek: 

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

lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása.  

 A pályázó szövetkezet székhelye vagy telephelye, vagy a projektbe bevont célcsoport 

tagok valamelyikének lakóhelye szerinti települési önkormányzat tagja a 

szövetkezetnek  vagy a szövetkezet az önkormányzat projektet támoga tó 

nyilatkozatát mellékeli,  amelyben az önkormányzat részletezi a szövetkezetnek 

nyújtott támogatást és/vagy a pályázat benyújtását támogatja.  

 Egy településen bejegyzett szociális szövetkezetek közül ágazatonként csak egy 

szociális szövetkezet pályázata támogatható. Két vagy több, azonos településen 

bejegyzett szociális szövetkezet pályázata közül az támogatható, amelyik előbb 

érkezett be és a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelt. 
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 Kötelező vállalások: munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagok sz áma 

minimum 3 f ő, a munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tago k minimum 

50%-a részt vesz képzésben 

 Nem nyújtható támogatás az alábbi esetekben: mezőgazdasági termékek 

a) azon fejlesztési igényhez, amely az Európai Közösséget létrehozó szerződés 

(konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő 

mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra 

irányul, 

b) a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásához 

és forgalmazásához a következő esetekben: 

ba) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az 

érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján 

kerül rögzítésre, vagy 

bb) amennyiben a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges 

továbbítástól függ. 

 Kizárólag a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált felnőttképzést 

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

vehető igénybe. 

 A projekt megvalósítását a Pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 6, 

maximum 11 hónapra, de a támogatott tevékenységek tekintetében legkésőbb 

2015.06.30-igtervezheti. 

 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 projekt során támogatásból kialakított vagy fejlesztett tevékenységeket 

folyamatosan végzi 

- 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. 

 A 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatálya alá nem tartozó, jövedelemtermelőnek 

nem minősülő projektek esetében, a projekttel összefüggésben, az értékesítésből, 

szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből, a 

megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a 
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teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt 

elszámolható költségeit, illetve a megítélt támogatás összegét. 

 

Beadási határid ő:  

A pályázatok benyújtása 2013. május 6-tól 2013. június 6-ig  lehetséges. A pályázatok 

benyújtása és elbírálása folyamatosan történik. 

Döntés:  Amennyiben a támogatási igény megfelel a projekt-kiválasztási szempontoknak a 

rendelkezésre álló keret erejéig az NFÜ a pályázatok beérkezési sorrendjében dönt a pályázat 

támogatásáról. 

 

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 

 

 

 


