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
florika.andras@edc.debrecen.hu
+36 20 396 6538

Vállalkozásfejlesztési munkatárs
nagy.bettina@edc.debrecen.hu
+36 20 231 2772

Nő az esély – foglalkoztatás
EFOP-1.1.3-17
A támogatási kérelem benyújtása 2017. április 7-től 2019. április 5-ig lehetséges.

A felhívás célja:
A felhívás alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő
munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának és foglakoztatásának
javítása, a közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésén keresztül. A felhívás a
roma önazonosságukat vállaló személyek foglalkoztatásán keresztül a közszolgáltatást végző
intézmények szolgáltatásainak jobb célzásához, minőségének javításához is hozzájárul,
másrészt pedig elősegíti az együttműködő közszolgáltatási intézmények kialakítását.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-926 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,5 millió Ft, maximum 189
millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
Támogatást igénylők köre:
Azon szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és fenntartóik (állami, önkormányzati, egyház, alapítvány, szociális
szövetkezet, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet) valamint köznevelési intézmények
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és fenntartóik, amelyek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési szolgáltatás
során a munkáltatói jogokat gyakorolják a leendő foglalkoztatott vonatkozásában
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek
gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:











Központi költségvetési irányító szerv (GFO 311)
Központi költségvetési szerv (GFO 312)
Helyi önkormányzat (GFO 321) – (Főváros esetében fővárosi önkormányzat és
fővárosi kerületi önkormányzatok)
Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
Területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328)
Országos nemzetiségi önkormányzat (GFO 351)
Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 353)
Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO 371)
Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO 373)

jogi személyiségű non-profit szervezet:


az egyesület egyéb formái
1. Egyéb egyesület (GFO 529)



egyházi jogi személy
1. Bevett egyház (GFO 551)
2. Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
3. Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
4. Egyházi szervezet (GFO 559)



alapítvány, jogi személyű intézménye és szervezeti egysége
1. Közalapítvány (GFO 561), amely tevékenységi körében, vagy a közfeladat ellátására
irányuló szerződése alapján oktatási/képzési tevékenységet lát el, vagy ilyen
tevékenységet végző intézményt tart fenn.
2. Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562), amennyiben oktatási/képzési feladatot
lát el.
3. Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
4. Egyéb alapítvány (GFO 569)



egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
1. Egyesülés (GFO 591)
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2. Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amely tevékenységi
körében, vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződése alapján oktatási/képzési
tevékenységet lát el, vagy ilyen tevékenységet végző intézményt tart fenn.


szociális szövetkezet (GFO 121)

A gazdálkodási formakód alapján számos esetben nem lehetséges annak eldöntése, hogy
egyes szervezetek közszféra szervezetnek minősülnek-e, ezért jelen útmutató 18. számú
mellékletében szereplő közszféra nyilatkozat kitöltésével a pályázó arra vonatkozóan tesz
nyilatkozatot, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.)
6. § (1) bekezdés a)-f) pontjai alá tartozik-e, vagyis közszféra szervezetnek minősül-e, vagy
sem.
Amennyiben a pályázat benyújtója nem a fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá eső szolgáltatások esetén, a fenntartó
jóváhagyó nyilatkozata szükséges.
A jelen Felhívás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Kötelező tevékenységek:
- 24 hónapos minimum heti 40 órás támogatott foglalkoztatás
- 24 hónapos támogatott foglalkoztatás lejárta után legalább azonos munkakörben és
feltételekkel a célcsoporttag minimum 12 hónapos továbbfoglalkoztatása
- a támogatott foglalkoztatás időszakában a célcsoport beilleszkedését segítő és
munkavégzését támogató mentor alkalmazása min. 6 hónapon, de maximum 24 hónapon
keresztül (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a
mentori feladatokat)
- célcsoporttag számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (vonatkozó jogszabályi
előírások alapján).
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- a célcsoport részére foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (amennyiben a foglalkoztatni kívánt
személy nem rendelkezik a szükséges vizsgálatokat igazoló irattal);
- szupervízió a mentorok részére (a projekt időtartama alatt maximum 10 alkalommal);
- projekt megvalósításhoz szükséges eszközbeszerzés.
Önerő:
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
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Előleg:
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
vagy közalapítvány 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.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg
kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. A támogatási előleggel
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
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.
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