Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen
minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:
EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ
4031 Debrecen, Széchenyi utca 31.

business@edc.debrecen.hu

Flórika András

Nagy Bettina

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő

Vállalkozásfejlesztési munkatárs

florika.andras@edc.debrecen.hu

nagy.bettina@edc.debrecen.hu

+36 20 396 6538

+36 20 231 2772

Nem állami szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatásainak támogatása
GINOP-5.1.5-16
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 10. és 2019. március 11. között
lehetséges.

A felhívás célja:
A felhívás célja, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) által megvalósított
munkaerő-piaci programok keretein belül nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat civil és
nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatásokkal egészítse ki. A felhívás a
kormányhivatalok és a civil valamint nonprofit szolgáltató szervezetek együttműködésére épít
annak érdekében, hogy személyre szabott szolgáltatásokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű
munka nélkül lévők számára.
A konstrukció célja, hogy a projekt eredményeként a szolgáltatásban részesülők legalább
20%-a közvetlenül elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 18 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 887 799 000 Ft, az alább
meghatározott megyei forrás-meghatározás figyelembevételével.
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Megye
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Forrás (ezer HUF)
368 189
425 119
277 299
887 799
225 060
239 870
89 870
392 900
277 469
400 619
132 170
295 549
332 009
787 079
182 910
100 660
161 100
181 490

b) Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének
100%-a.
Támogatást igénylők köre:
1. Jelen felhívásra egy megyére kiterjedő szolgáltatásra önállóan, vagy konzorciumban
van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani az alábbi táblázat figyelembevételével:
Résztvevők száma a civil és nonprofit
szervezet(ek)
által
végrehajtani
kívántfoglalkoztatási programban (fő):
0-4000
4001-8000
8001-12000
12000 felett

Minimális
támogatást
igénylő/
konzorciumi tagok száma (tag):
1
2
3
4

Támogatást igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető civil szervezet vagy
nonprofit gazdasági társaság vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező civil szervezet, vagy nonprofit gazdasági társaság
fióktelepe,
b) támogatást igénylő szervezet önállóan vagy konzorciumban olyan megyében nyújthat be
támogatási kérelmet, amelyben a szolgáltatásnyújtásban részt vevő konzorciumi tagok
legalább egyike, illetve egy szervezet esetén, a támogatást igénylő szerződéssel igazoltan
„Műszaki és szakmai elvárások” cb), cc) és cd) pontban felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás
valamelyikét nyújtotta a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 üzleti éven belül.
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c) a támogatási igénylőnek, illetve a konzorcium tagjainak legalább egy lezárt (beszámolóval
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel kell rendelkeznie (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele). E feltétel aló konzorciumként legfeljebb egy
szervezet képezhet kivételt, amennyiben a szolgáltatásnyújtási tapasztalatot és a kapcsolódó
referenciákat a megvalósításba bevonandó munkavállalók, vagy azok egy részének
önéletrajzával megfelelően igazolja.
d) támogatási kérelmet az adott megyében a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12
hónapon keresztül legalább - vállalkozások esetén bejegyzett, civil szervezetek pedig NAV
felé bejelentett - telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be, konzorcium esetében
legalább egyik tagnak kell rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12
hónapon keresztül székhellyel, fiókteleppel, telephellyel, vagy az alapító okiratban rögzített
szolgáltatási helyszínnel az adott megyében;
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem
módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító
Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
Gazdálkodási forma szerint (GFO’14):
a) szövetség (517 – egyéb szövetség);
b) alapítványok (569 – egyéb alapítvány);
c) egyesületek (529 – egyéb egyesület);
d) egyházi szervezetek (552 - elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy);
e) non-profit gazdasági társaságok (572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 –
Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti
társaság).
Egy szervezet önállóan csak egy megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Egy szervezet
abban az esetben, ha más megyében önállóan nem nyújtott be kérelmet, csak egy megyében
nyújthat be konzorciumvezetőként támogatási kérelmet. Egy szervezet konzorciumi tagként 6
megyében nyújthat be támogatási kérelmet. Abban az esetben, ha a szervezet egy megyében
önállóan nyújtott be támogatási kérelmet, legfeljebb 5 másik megyében lehet konzorciumi tag.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek (az a-g) pontok alatt felsorolt
résztevékenységek mindegyike kötelező tevékenység.
a) Általános szolgáltatásnyújtással kapcsolatos feladatok
aa) célcsoport bevonását, elérését, aktivizálását célzó rendezvények, kampányok,
helyi akciók szervezése, célcsoport felkereső/megkereső tevékenységek a
szolgáltatási terület lehető legnagyobb lefedésével;
ab) első interjú, állapotfelmérés, tesztek készítése az egyéni fejlesztési terv
előkészületeként;
ac) egyéni fejlesztési terv elkészítése minden célcsoport tag számára;

3

ad) a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos
biztosítása - a mellékletben található sztenderdek, továbbá a felhívás 3.4.1.1 db) és
dc) pontja figyelembevételével;
ae) a szolgáltatásnyújtás naprakész dokumentálása és adatszolgáltatás az érintett
Kormányhivatal és az NGM számára;
af) minden szolgáltatást igénybe vevőre kiterjedően standardizált elégedettségmérés;
ag) a szolgáltatáshoz kapcsolódó megélhetési támogatás és járulékainak biztosítása
(ahol releváns);
ah) a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó1
ápolásának/gondozásának támogatása, vagy biztosítása (amennyiben szükséges);
ai) a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség
támogatása.
b) Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás a Kormányhivatalok által a szolgáltatóhoz irányított
álláskereső célcsoporttagok számára:
ba) a „Műszaki és szakmai elvárások” cb) egyéni fejlesztési terv elkészítése (minden
célcsoporttag számára);
bb) és „Műszaki és szakmai elvárások” cc) pontban szereplő egyéni
munkatanácsadás, pszichológiai tanácsadás, szociális információnyújtás, személyre
szóló állásfeltárás és elhelyezés elnevezésű szolgáltatási tevékenységek
megvalósítása;
bc) a Kormányhivatal által az adott megyében elvárt „Műszaki és szakmai elvárások”
cd) pontban szereplő táblában felsorolt munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása.
c) Inaktív célcsoport elérése, toborzása, célcsoport szolgáltatásba vonása és részükre
munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás a Kormányhivatalokkal együttműködve:
ca) toborzási stratégia kidolgozása;
cb) eléréssel, toborzással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása;
cc) javaslat a programba vonásra a megyei kormányhivatalok illetékes járási
hivatalaiba irányítás álláskeresőként, szolgáltatás vagy közvetítést kérőként történő
nyilvántartásba vétel céljából;
cd) az egyéni cselekvési tervre célcsoporttaggal egyeztetett javaslattétel a megyei
kormányhivatalok illetékes járási hivatalai számára;
ce) a megyei kormányhivatalok illetékes járási hivatalai által véglegesített egyéni
cselekvési tervben meghatározott, és a projekt keretében elérhető szolgáltatások
nyújtása a szolgáltatásba bevont célcsoporttagoknak.
d) Utógondozás, elhelyezkedés támogatása:

A hozzátartozó fogalma a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól (Ket.) 172.§ g) pontja alapján értelmezendő.
1
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da) elhelyezkedés támogatása a nyílt munka-erőpiacon a 3.1.2.1 cb) pontjában
szereplő tevékenységek keretében;
db) célcsoport munkába járásának szervezése (ahol releváns);
dc) önfoglalkoztatóvá válás felé való orientáció támogatása (ahol releváns);
dd) a munkahelyi környezetbe való beilleszkedés segítése szolgáltatás nyújtásával a
hosszú távú elhelyezkedés segítése (ahol releváns).
e) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:
ea) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és
arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
f) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:
fa) Projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak
(projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása;
g) Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek:
ga) szakmai vezető alkalmazása;
gb) nyújtott szolgáltatások tapasztalatainak összegzése, elemzése, bemutatása,
szolgáltatás-módszertani fejlesztés.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke civil szervezet, egyházi
jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50
%-a.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül
időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.
Jelen Felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.
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