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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 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának segítése helyi 

eszközökkel 

EFOP-1.1.7-17 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 3. naptól 

2017. július 12. napig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

A konstrukció által megfogalmazott alapvető célok 

Munkaerő-piaci integráció elősegítése a munkaerő-piaci szolgáltatásokat kiegészítő szociális 

és egészségügyi szolgáltatásokkal. A konstrukció a munkaerő-piaci programok eszköztárát 

egészíti ki annak érdekében, hogy: 

- felkészítse az egyéneket az aktív munkaerő-piaci programban való részvételre, 

- segítse az aktív munkaerő-piaci programban résztvevők programban, képzésben és 

foglalkoztatásban maradását, 

- segítse a közfoglalkoztatásba belépést azon tartós álláskeresők vagy inaktívak esetében, 

akiket korábban szociális vagy egyéb személyes okokból nem tudtak közfoglalkoztatásba 

vonni, és akiknek rövid távon nincs reális lehetőségük a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésre 

segítse a közfoglalkoztatásból történő kilépést azok esetében, akik szociális és/vagy egyéb 

okokból nem tudnak aktív eszközbe, vagy a nyílt munkaerőpiacra kilépni. 
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A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 60-200 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, 

maximum 100.000.000 Ft a következő megkötések alapján: 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

Egyéb szövetség (GFO 517) 

Egyéb egyesület (GFO 529) 

Egyéb alapítvány (GFO 569) 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség. 

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi szervezetek: 

GFO 121 Szociális szövetkezetek 

GFO 525 Vallási tevékenységet végző szervezet 

GFO 551 Bevett egyház 

GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 

GFO 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 

GFO 559 Egyházi szervezet technikai kód 

GFO 561 Közalapítvány 

GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye 

GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye 

GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

GFO 573 Nonprofit részvénytársaság 

GFO 575 Nonprofit közkereseti társaság 

GFO 576 Nonprofit betéti társaság 

GFO 591 Egyesülés 

GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

Kizárólag KKV-nak nem minősülő szervezetek (A vállalkozásoknak a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló többször módosított 2004. évi XXXIV. 

törvény (továbbiakban: Kk. tv.) 3. §-a szerint) nyújthatnak be támogatási kérelmet. 
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Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek 

esetében nem releváns. 

Egy szervezet jelen Felhívás keretében Főkedvezményezettként 1, konzorciumi partnerként 

legfeljebb 5 támogatási kérelemben vehet részt. Egy projekt megvalósításában maximum 5 

konzorciumi partner vehet részt. 

Támogatási kérelmet olyan szervezetek nyújthatnak be (konzorcium esetén a főpályázó olyan 

szervezet lehet) amelyek rendelkeznek hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott szociális 

szolgáltatási tapasztalattal vagy foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában 

tapasztalattal, melyet a szakmai tervben be kell mutatnia. 

Továbbá jelen felhívás keretében 2015. január 1-je előtt jogerősen bejegyzett szervezetek 

nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységek támogathatóak 

önállóan: 

A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

1. Előzetes felmérés és helyzetelemzés: 

 a térségben tervezett, a célcsoport foglalkoztathatóságát javító, foglalkoztatását 

elősegítő, munkaerő-piaci lehetőségeit bővítő programok felmérése, 

 a felmérés keretében beazonosított fejlesztési programokkal való kapcsolódási pontok 

bemutatása, 

 a felmérés keretében beazonosított fejlesztési programokból kimaradt hátrányos 

helyzetű, aktív korú célcsoport bemutatása, 

2. Az inaktív, hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú lakosság elérését, 

aktivizálását támogató tevékenységek1: 

 Hátrányos helyzetű célcsoport toborzása, bevonása, 

 Szociális diagnózis készítése, szolgáltatási igény feltérképezése, álláskereső esetén 

az egyéni cselekvési tervvel összhangban az NFSZ-el együttműködve, 

 Egyéni megállapodás elkészítése és megkötése 

3. A hátrányos helyzetű aktív korú lakosság munkaerő-piaci eszközökben való 

részesedésének elősegítése: 

 Más szolgáltatásokkal párhuzamosan mentálhigiénés tanácsadás, mentorálás, 

motiváció és asszertivitás erősítése, 

                                                           
1 Egyénről gyűjtött információk legalább: 

- problémakör (betegség, hozzátartozó ápolása stb.) 
- jelentkezések és tényleges bevonások rögzítése 
- a várólistán töltött idő 
- együttműködési megállapodásig eltelt idő 
- milyen típusú szolgáltatásban részesült 
- milyen egyéb ellátásban részesül az egyén 
- várólistások és programba lépők kilépésének iránya (lemorzsolódás, önálló elhelyezkedés, támogatott 
elhelyezkedés, más támogatott program, éspedig) 
- a szolgáltatás költsége. 



 

4 
 

 Gyermekfelügyelet vagy ápolt családtag napközbeni ellátásának biztosítása képzés, 

foglalkoztatás vagy szolgáltatás igénybevételének idejére, 

 Fejlesztő foglalkozások a programban érintett családokban élő gyerekeknek, 

 Családsegítő szolgáltatások, 

 Önsegítő csoportok és egyéb csoportos szociális szolgáltatások megszervezése, 

 Csoportos személyszállítás megszervezése aktív munkaerő-piaci programban 

részvétel vagy munkába járás lehetővé tétele érdekében, 

 Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása és addiktológiai szolgáltatások, 

 Egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, 

 Esetmenedzserek, szakértők, szakmai megvalósítók alkalmazása, 

4. A fejlesztésekhez kapcsolódó human erőforrás fejlesztése: 

 Szakemberek (pl. szociális munkás, pszichológus) foglalkoztatása 

 Szakemberek képzése, felkészítése 

 Helyi szinten megvalósuló szakmai tájékoztató fórumok a szakemberek számára 

 Esetmegbeszélések, konzultációk a szakemberek számára 

5. Együttműködés a helyi szervezetekkel 

Bővebben lásd a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE 

 Szakmai terv elkészítése 

 Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása (amennyiben releváns) 

II. PROJEKTMENEDZSMENT 

Projektmenedzsment és adminisztráció működtetése. A projektmenedzsmenttel kapcsolatos 

elvárásokat lásd a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontban. 

III. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

Az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok területén végzett 

tevékenységek. 

Részletesen lásd a 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások című részben. 

IV. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG 

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elvárásokat az ÁÚF c. dokumentum 

10. pontja tartalmazza. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

BERUHÁZÁSOK 

A projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges átalakítás vagy felújítás, valamint 

eszközök biztosítása. A beruházások szükségességét és hasznosulását, valamit fenntartását 

a szakmai tervben részletesen be kell mutatni. Kizárólag nem engedély köteles átalakítás, 

felújítás tervezhető. 
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Önerő: 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

Előleg: 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg a megítélt támogatás: 

a) 50 %-a, de természetes személy, 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 társaságkedvezményezett 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 központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati 

társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság 

kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a 

kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási 

tervet jóváhagyta. 

A likviditási terv sablonja jelen Felhívás szakmai mellékletei között található meg. 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-

a tartalmazza. 


