PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek
kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók c.
pályázati felhívásához
Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok
standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához
szükséges fejlesztések
Kódszám:
TÁMOP-2.6.2-12/1
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt
egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási
problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük
várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul
hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői
által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított
súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza
azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható.
Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság
Az Új Széchenyi Terv a Foglalkoztatási Program céljainak elérése érdekében elsőként a
humánerőforrás fejlesztések eszközeire épít, így számít a program végrehajtásának
keretei
között
megvalósuló
munkaerő-piaci
szolgáltatások
eredményességére,
sikerességére. Ezen eszköz segítségével a munkavégző-képesség megtartását és
fejlesztését segítő szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a vállalkozások rendelkezésére
álljon a megfelelően képzett, foglalkoztatható munkaerő.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program szerint a civil szervezetek szerepvállalása az
államilag finanszírozott szolgáltatások biztosításában hozzájárulhat a szolgáltatások
minőségének és elérhetőségének javításához, a szolgáltatások iránti növekvő és
differenciálódó igények kielégítéséhez, különösen olyan térségek és társadalmi csoportok
esetében, ahol az állami szervezetek és intézményeik nem tudnak megfelelő szolgáltatást
biztosítani. A civil szervezetek szolgáltatói szerepének erősítése, a forrásokhoz való
hozzáférésük növelése, a fejlesztésekben való részvételük javítása érdekében támogatjuk
szakmai és szervezeti kapacitásaik fejlesztését.
A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése,
a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A
támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra
fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását,
a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs
képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil
szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban
NFSZ)
által
működtetett
munkaerő-piaci
szolgáltatások
rendszerébe
való
bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására,
megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási
rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész
területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.
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A konstrukció kapcsolódik a TÁMOP 2.6.1. projekt keretében kialakításra került
munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderdjeihez. Ezen sztenderdek alapján tudja nyújtani
az NFSZ a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, civil szervezetek bevonásával.
Ez a konstrukció az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerében potenciális
szolgáltatóként megjelenő, munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek
fejlesztését, kapacitásainak megerősítését, a megalkotott szolgáltatási sztenderdeknek
való megfelelés segítését szolgálja.
A konstrukció célja továbbá, hogy
•
•
•

a kidolgozott sztenderdeknek megfelelően fejlődjenek a munkaerő-piaci
szolgáltatók munkatársainak készségei;
fejlődjön a munkaerő-piaci szolgáltatók szervezeti kultúrája, átlátható,
transzparens
protokollok
alapján
biztosítsák
szolgáltatásuk
minőségét,
hatékonyságát, és az ügyfelek útját szervezetüknél;
az egyes munkaerő-piaci szolgáltatóknál a TÁMOP-2.6.1-es kiemelt projekt
keretében kidolgozott sztenderdeknek megfelelően kerüljenek kialakításra a
szolgáltatások.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az
keretösszeg 1.600.000.000 forint.

elszámolható

közkiadásokra

rendelkezésre

álló

A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA
típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%a, azaz 160.000.000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a
statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet
alapján:
Szövetség
Egyesület
Jogi
személyiségű
nonprofit szervezet

Alapítvány

Nonprofit gazdasági
társaság
Jogi
személyiség
nélküli
nonprofit
szervezet

Jogi
személyiség
nélküli
nonprofit
gazdasági társaság

522
Szövetség
(kivéve
sportszövetség)
529 Egyéb egyesület
561 Közalapítvány
562
Közalapítvány
önálló
intézménye
569 Egyéb alapítvány
572
Nonprofit
korlátolt
felelősségű társaság
573
Nonprofit
részvénytársaság
621
Nonprofit
közkereseti
társaság
622 Nonprofit betéti társaság

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
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Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
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C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
1. szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése
2. szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság
növelése érdekében
3. más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség
4. munkaerő-piaci
szolgáltatásokhoz
kapcsolódó
minőségirányítási
rendszer
bevezetése
5. a versenyszférával való együttműködés erősítése
6. tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
7. munkatársak készségfejlesztése, képzése
8. projektmenedzsment
9. tájékoztatás, nyilvánosság

Projekt területi korlátozása
A projekteknek Magyarországon, a konvergencia régiók területén kell megvalósulniuk.
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D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozások[1] tekintetében a C1. 7.
pontjába foglalt tevékenységek támogatása az Európai Unió Működéséről szóló
Szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó
támogatásnak minősül (állami támogatás), ezért ezen vállalkozások vonatkozásában a
támogatást a csekély összegű (de minimis) vagy képzési támogatáskora vonatkozó
rendelkezések betartásával lehet nyújtani.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de
legfeljebb 8 millió Ft lehet.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban
közzétett befogadási és jogosultsági, valamint szakmai és pénzügyi projekt szempontok
alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon, a pályázati felhívásban,
valamint a jelen útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A
projekt adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program
alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a www.nfu.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt adatlapot kizárólag xzip formátumban fogadjuk el;
pdf vagy más formátumban benyújtott projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt projekt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell
vonatkoznia.
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá
hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen

[1]

„Egy vállalkozás gazdasági tevékenységet folytató egységnek tekintendő jogi formájától függetlenül”
(800/2008/EK rendelet I. melléklet 1. cikk)
Uniós állami támogatási értelemben vett vállalkozás esetében:
•

Vállalkozás fogalma: Bármely gazdasági tevékenységet végző személy minősülhet annak (C41/90. számú ítélet Klaus Höfner ECR I-01979. {1991) 21. pont)

•

Gazdasági tevékenységnek minősül: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások
nyújtásával járó tevékenység (C-35/96. számú Bizottság kontra Olaszország ítélet (ECR
I03851. {1998} 36. pont),

•

A kedvezményezett formája irreleváns
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útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot a pályázónak papír
alapon kell benyújtania, melyet a kötelezettségvállalásra vonatkozó aláírási
előírásoknak megfelelően kell aláírnia!
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és kötelezettségvállalásra
vonatkozó aláírási előírásoknak megfelelően aláírt nyilatkozattal együtt zárt
csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta2 (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre
kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-2.6.2-12/1
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának
megerősítése – konvergencia régiók
Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált
munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C”
épület címzést kell feltüntetni.
Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázatok
személyes benyújtására lehetőség nincs.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás
kódszámát (TÁMOP-2.6.2-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó
épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az www.nfu.hu
honlapról tölthetők le.

1
A postáról szóló 2003. évi CI. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) 3. § 9.2. bekezdése alapján: Gyorsposta:
olyan belföldi vagy nemzetközi postai szolgáltatás, amelyben a szolgáltató a könyvelt küldeményt belföldön
garantált idő alatt, a feladást követő napon déli 12 óráig, nemzetközi viszonylatban a nemzetközi szerződések
alapján kötött megállapodásokban meghatározottak szerint kézbesíti, biztosítva egyben a küldemény egyedi
azonosítását s ennek alapján a technológiai folyamatban nyomon követhető kezelését.
2
A Posta tv. 3. § 9.1. pontja alapján: Futárposta: olyan garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás, amelynek teljesítése során a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a könyvelt postai
küldemény felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítéséig
személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a
küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén
megtehesse a szükséges intézkedéseket.
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További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Elektronikusan: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
honlap: www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése
alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik
napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra
ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését
követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. szeptember 10-től lehetséges. A pályázatok benyújtása
és elbírálása folyamatosan történik
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban
érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a
közreműködő szervezet kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú
benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.
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