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Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása
GINOP-5.3.8-17
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van
lehetőség.

A felhívás célja:
A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában
működő mikro- kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt
szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes
nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának
könnyítéséhez.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-300 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum
100 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:
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Támogatási intenzitás1
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Támogatási kategória
Képzési támogatás

mikro-, kisvállalkozás
középvállalkozás
nagyvállalkozás
megváltozott
munkaképességű
munkavállaló2
vagy
hátrányos
helyzetű
munkavállaló
részére
nyújtott képzés esetén (kisés középvállalkozás)
megváltozott
60%
munkaképességű
munkavállaló
vagy
hátrányos
helyzetű
munkavállaló
részére
nyújtott
képzés
esetén(nagyvállalkozás)
Csekély összegű (de minimis) támogatás
100%
Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:
a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy
nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok,
szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei., és
c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.
A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek.
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők:
Vállalkozások:


gazdasági társaságok:
◦ Korlátolt felelősségű társaság (113),
◦ Részvénytársaság(114),
◦ Közkereseti társaság (116),
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Amennyiben az intenzitás támogatást igénylőnként változhat, a táblázat megbontható.
Igazolás módja: megváltozott munkaképességről kiállított határozat bemutatása
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◦ Betéti társaság (117),
◦ Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),
◦ Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),
◦ Nonprofit részvénytársaság (573),
◦ Egyesülés (591)


szövetkezetek (12)
◦ Szociális szövetkezet (121),
◦ Takarék- és hitelszövetkezet (122),
◦ Iskola szövetkezet (123),
◦ Agrárgazdasági szövetkezet (124),
◦ Biztosító szövetkezet (126),
◦ Foglalkoztatási szövetkezet (128),
◦ Egyéb szövetkezet (129).

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek:











egyéb egyesület (529)
szakszervezet (512)
egyéb munkavállalói érdekképviselet (513)
egyéb köztestület (549)
elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552)
egyházi szervezet technikai kód (559)
közalapítvány (561)
közalapítvány önálló intézménye (562)
egyéb alapítvány (569)
egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:


központi költségvetési szerv (KSH 312)

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján a többségi állami tulajdonban
álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási
kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség. A konzorciummal szemben támasztott feltételek:





konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást igénylők körére
meghatározott feltételeknek;
a konzorciumi tagok maximális száma 3 (a konzorcium-vezetővel együtt);
egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt;
finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás;
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A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük, melyet a támogatási
kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.
Amennyiben a konzorcium tagjainak székhelye vagy telephelye egy ipari parkon belül vagy
egy irodaházban található, az ipari park illetve az irodaház üzemeltetője együttműködő
partnerként bevonható a konzorciumba, amennyiben az a munkahelyi bölcsőde tervezett
helyszíne alapján szükséges. Az együttműködő partner támogatásban nem részesül.
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.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Projekt-előkészítési tevékenység - megalapozó dokumentum:
aa) megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:
- szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;
- fenntarthatóság alátámasztása.
b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
ba) a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása,
felújítása (bérelt ingatlant is beleértve).
c) A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése
ca) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések;
udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő
eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.
d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése
da) szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy
foglalkoztatása.
e) Kommunikációs tevékenység
ea) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv
„KTK 2020” szerint.
eb) Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre
terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő
honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
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Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról - választása szerint - legkésőbb az első
kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben
vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
(Költségvetési szervek esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv
vezetőjének nyilatkozata is szükséges a saját forrás biztosításáról).
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit saját forrásból szükséges
fedeznie.
Előleg:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50%-a de kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit
gazdasági társaság kedvezményezett esetén,
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.
Jelen Felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.
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