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Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb helyzetű
csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és vállalkozások
együttműködése révén
EFOP-1.11.1-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 26.
napjától 2018. június 26. napig van lehetőség.

A felhívás célja:
A felhívás kiemelt célja társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén olyan,
helyi szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti
valamint a társadalmi szempontokat. A nonprofit és for profit szektor közötti együttműködések
elősegítésével, azok erősítésével olyan, hosszú távon is fenntartható vállalkozási modellek
kialakítása a fő cél, melyek a fenti célokat támogatják.
A társadalmi vállalkozások modelljének helyi szinten történő elterjesztésével fokozatosan
emelkedhet a hátrányos helyzetű, valamint megváltozott munkaképességű csoportokba
tartozó munkavállalók foglalkoztatotti rátája.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-160 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legalább 30 000 000.- forint,
maximum 50 000 000.- Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
b) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás
formájában nyújtott támogatás intenzitása nem haladhatja meg a megváltozott
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása alatti időszakban felmerülő bérköltségek 75%át.
c) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség
ellentételezéséhez nyújtott támogatás esetében a támogatás maximális mértéke az
elszámolható költség 100%-a.
d) A hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott
támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 50%-a.
e) Képzési támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 50%a. A támogatás intenzitása legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig az alábbi esetekben
növelhető:
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló
részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,
b) középvállakozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal.
f) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetében a támogatás maximális mértéke az
elszámolható költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
a) Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió
eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás
időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett
ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
g) Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén:
Támogatás összege és mértéke:
Vissza nem térítendő támogatás (ide értve a sajáttőke-befektetést és a kvázisajáttőkebefektetést, kamatlábcsökkentést vagy kezességvállalási díjcsökkentést is) esetén:
A támogatás bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg
a) a 0,8 millió eurónak megfelelő forintösszeget Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban letelepedett
vállalkozás esetén.
Innovatív kisvállalkozás esetén a fenti legmagasabb összegek megkétszerezhetőek.
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Támogatást igénylők köre:
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil
szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, amelyek
társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is
rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják,
költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló
döntéshozatal elvét.
Jelen felhívás keretében már társadalmi vállalkozásként működő szervezetek projektjei csak
abban az esetben támogathatóak, amennyiben jelen felhívás keretében kívánnak új társadalmi
vállalkozási modellt kialakítani.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában
van lehetőség.
Konzorciumvezető olyan civil és/vagy non-profit és/vagy egyházi szervezet és/vagy egyházi
jogi személy lehet, amely az elmúlt években részt vett a leghátrányosabb helyzetű társadalmi
csoportokkal összefüggő támogató tevékenységekben. A konzorciumi tagok száma maximum
3.
A társadalmi vállalkozásnak (konzorciumvezető, vagy lehetséges konzorciumi tag)
székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie a 290/2014. (XI.26) Korm. rendeletben
meghatározott kedvezményezett járások vagy a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti
kedvezményezett települések területén.
Főpályázó köre jogi forma szerint:
















Bevett egyház (GFO kód: 551)
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
Egyházi szervezet technikai kód (GFO kód: 559)
Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
Egyéb egyesület (GFO kód: 529)
Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO kód: 563)
Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO kód: 599)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO kód: 572)
Nonprofit részvénytársaság (GFO kód: 573)
Nonprofit közkereseti társaság (GFO kód: 575)
Nonprofit betéti társaság (GFO kód: 576)

Kötelező konzorciumi partner jogi forma szerint:




o

Korlátolt felelősségű társaság (GFO kód: 113)
Részvénytársaság (GFO kód: 114)
Közkereseti társaság (GFO kód: 116)
Betéti társaság (GFO kód: 117)
Lehetséges további konzorciumi partner jogi forma szerint:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Helyi önkormányzat (GFO kód: 321)
Helyi önkormányzatok társulása (GFO kód: 327)
Helyi nemzetiségi önkormányzat (GFO kód: 371)
Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (GFO kód: 373)
Bevett egyház (GFO kód: 551)
Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO kód: 552)
Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO kód: 555)
Egyházi szervezet technikai kód (GFO kód: 559)
Egyéb szövetség (GFO kód: 517)
Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO kód: 525)
Nemzetiségi egyesület (GFO kód: 528)
Egyéb egyesület (GFO kód: 529)
Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO kód: 563)
Egyéb alapítvány (GFO kód: 569)
Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO kód: 599)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO kód: 572)
Nonprofit részvénytársaság (GFO kód: 573)
Nonprofit közkereseti társaság (GFO kód: 575)
Nonprofit betéti társaság (GFO kód: 576)

Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek
esetében nem releváns.
Jelen felhívásban kötelező konzorciumi partner kell legyen legalább egy gazdasági társaság.
Együttműködő partnerek
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási
mentorhálózat fejlesztése, illetve, mint az EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű
emberek támogatása kiemelt projektek projektgazdája. Az SZGYF a lehetséges
együttműködés keretében a célcsoport toborzásában tud segítséget nyújtani.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére
nyújtható, amely
a) legfeljebb öt éve került bejegyzésre,
b) nem összefonódás útján jött létre és
c) még nem osztott fel nyereséget.
Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete
a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre
vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
Önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan, amelyek
megvalósítása kötelező:
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő tevékenységek:
a) társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése
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b) célcsoport toborzása
c) célcsoporttag képzése:
ca) célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő
tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek, képzések a célcsoport
felkészítésére, mobilizálására, motiválására
cb) tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések,
továbbképzések célcsoport tagok részére
d) célcsoporttag foglalkoztatása
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
aa) a szervezet projekt keretében fejlesztett termékeivel és szolgáltatásaival
kapcsolatos szakmai tanácsadás igénybe vétele,
ab) eszközbeszerzés:
o

o

társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi
tevékenység
végzéséhez
szükséges
eszköz(ök),
termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz(ök),
információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop,
e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és
termelési
környezet
kialakításához
kapcsolódó
komplex
vállalati
infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása:
- új hardver,
- új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása
(monitor, számítógépes konfiguráció), munkaeszköz beszerzése,
- szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű szoftver).

b) Piacra jutás támogatása
ba) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel)
bb) piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése
bc) marketingeszközök elkészítése, beszerzése
c)
A
munkahely(ek)
kialakításához,
termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez
engedélyköteles infrastrukturális beruházás

a
munkavégzés
ellátásához,
a
szükséges és indokolt mértékű, nem

d) Szakmai működés fejlesztése
da) tevékenység ellátáshoz szükséges minőség-, környezet- és egyéb irányítási,
vezetési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
e) Szakmai megvalósító képzésen való részvétele
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ea)
érzékenyítő,
társadalmi
felelősségvállalás
szakmai
munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére.

továbbképzés

f) Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi
közösségi cél megvalósítása érdekében)
fa) helyi közösség cselekvőképességének erősítése (közös akciók szervezése)
fb) helyi kulturális események szervezése, támogatása,
fc) társadalmi vállalkozás projektben kitűzött céljaival és tevékenységeivel összefüggő
társadalmi hatásmérés, a szervezet tevékenységeinek, eredményeinek széleskörű,
részletes megismertetése érdekében.
g) Honlap kialakítása, fejlesztése
ga) domain név regisztráció, a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja és
honlapkészítés (a tevékenységek kizárólag együtt támogathatóak) honlappal még nem
rendelkező támogatást igénylő esetében,
gb) honlap fejlesztése honlappal rendelkező támogatást igénylő esetében
h) A fentieken kívül a megváltozott munkaképességű új munkavállaló egészségi állapota
alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak a foglalkoztatás létrejötte érdekében:
ha) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség
nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése,
hb) a megváltozott munkaképességű munkavállaló általi használatra alkalmassá tétel
érdekében, vagy a munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési
engedélyköteles beruházás,
hc) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás,
hd) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetében amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó minősítő határozat
vagy kezelő orvosi vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés
segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje
alatt
i) közbeszerzéshez, feltételes közbeszerzés lefolytatásához kapcsolódó tevékenységek
amennyiben releváns.
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.
A támogatást igénylőnek a Felhívás 3.2. pontjában meghatározott, az adott tevékenységhez
igénybe vehető támogatási jogcímek és a Felhívás 5.3. pontjában meghatározott egyes
támogatási jogcímekhez tartozó maximális támogatási mértéken felüli igazolt saját forrással
kell rendelkeznie.
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Regionális beruházási támogatás jogcímen igénybevett támogatás akkor vehető igénybe, ha
a tárgyi eszköz beszerzés és immateriális javak beszerzésére tervezett elszámolható
költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
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.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére
más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási
kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által
hozott határozatban rögzített maximális támogatási intenzitást.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek
nyilatkozattal, a kedvezményezettnek legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor
(ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon
és formában kell igazolnia.
Mikro-, kis- és középvállalkozás esetén, az önerő rendelkezésre állását a támogatási
szerződés megkötésekor vagy legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve
az előlegigénylését is) a kedvezményezett által tett nyilatkozattal szükséges igazolni,
amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre
állását.
Előleg:
Jelen Felhívás keretében támogatott projekt esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, 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
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 és állami támogatás esetén az előleg
folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.
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.
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A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon és jelen felhívás szakmai
mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §a tartalmazza.
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.
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