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A.A.  A  TÁMOGATÁS  CÉLJA  ÉS  HÁTTERE  A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A1.A1.  Alapvető  cél  és  háttér  információ  Alapvető cél és háttér információ

A szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik meghatározó oka a munkaerő-piacról 
való kiszorulás, a munkanélküliség, különösen a tartós munkanélküliség és az inaktivitás. 
Ennek veszélye fokozottan fenyegeti a társadalom egyes hátrányos helyzetű csoportjait, 
különösen az alacsony iskolai végzettségű, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel 
rendelkező munkanélküli embereket.  

Az állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások gyakran nem érik el a leghátrányosabb 
helyzetűeket, illetve nem tudják teljes mértékben kielégíteni ezen célcsoportok sajátos 
szükségleteit. A munkanélküli és az inaktív embereket gyakran csak „alternatív” 
foglalkoztatási szolgáltatásokkal és egyéni körülményeikre szabott képzési lehetőségekkel 
lehet ténylegesen elérni.  

A munka világából való tartós kiszakadás a munkavégző-képesség és a motiváció 
leépüléséhez vezet, és egyre kisebb az esély a munkaerő-piacra való visszatérésre. Az 
inaktívak jelentős része szeretne munkát vállalni, azonban elhelyezkedési esélyeiket a 
lokális munkahelyhiány, egészségi problémák, életkori nehézségek, képzettségbeli 
hiányosságok vagy a munkaerő-piaci lehetőségekről való információk hiánya akadályozza. 
Jelentős kihívás tehát az inaktív, tartósan munkanélküli emberek foglalkoztathatóságának 
növelése, a társadalmi leszakadás veszélyének mérséklése és elkerülése.  

 

AA  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss  ccéélljjaaii  
  

 Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci helyzetének javítása: a kompetenciák 
fejlesztésével, rövid időtartamú felkészítők és/vagy képzések nyújtásával, illetve 
beilleszkedésük elősegítésével; 

 Hátrányos helyzetű emberek számára ismeretek átadása és szolgáltatások 
biztosítása; 

 A helyi szükségleteket és közös érdekeiket felismerő szervezetek (non-profit, 
önkormányzati és állami szervek, intézmények) összefogásának erősítése; 

 A munkaerő-piaci szolgáltatások bentlakásos formában történő nyújtásának pilot 
rendszerszerű kipróbálása; 

 Az érintett személyek kompetenciáinak fejlesztése a TÁMOP foglalkoztatási és 
szociális területen kiírásra kerülő konstrukciói keretében való részvételük lehetővé 
tétele érdekében. 

A2.A2.  Rendelkezésre  álló  forrás    Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keret: 1 000 000 000 Ft. 
Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság 
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
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B.B.  PÁLYÁZÓK  KÖRE  PÁLYÁZÓK KÖRE
 

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak főpályázóként: 
 

 egyesületek (KSH 52); 
 szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseletek (KSH 53); 
 köztestületek (KSH 54); 
 egyházak, egyházi intézmények (KSH 55); 
 alapítványok (KSH 56); 
 közhasznú társaságok (KSH 57) 
 közhasznú tevékenységet folytató non-profit gazdasági társaságok (KSH 599, KSH 

69) 
 
Kizárólag önálló gazdálkodási jogosultsággal rendelkező szervezetek jogosultak pályázni.  
 
A pályázatok önállóan és maximum három tagból álló (főpályázó és partnerszervezet) 
konzorciumi együttműködés keretében is benyújtásra kerülhetnek. Konzorcium esetén a 
konzorciumvezető (főpályázó) szervezet feladata a projektmenedzsment biztosítása, a 
projekt megvalósításának koordinálása, a partneri együttműködés szervezése és 
fenntartása.  
 
Konzorciumi partnerek lehetnek a fentebb felsorolt non-profit szervezetek, továbbá: 
 

 helyi önkormányzatok (KSH 321) 
 helyi önkormányzatok intézmény-fenntartó társulásai (KSH 322) 
 helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szervek (KSH 322) 
 többcélú kistérségi társulások (KSH 366) 
 helyi kisebbségi önkormányzat (KSH 323) 
 helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH324) 
 központi költségvetési szerv (KSH 311) 
 központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312) 

 
Amennyiben a konzorciumi partner nem rendelkezik önálló gazdálkodási jogkörrel, abban 
az esetben a fenntartó intézmény jogosult a nevében konzorciumi tagként eljárni.  
 
Minden szervezet kizárólag egy projekt megvalósítására (konzorciumi 
partnerként való közreműködésre) pályázhat.  
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C..  A  PÁLYÁZAT  TARTALMA  C A PÁLYÁZAT TARTALMA

 
A pályázati kiírás fő feladata a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű, személyi, 
pszicho-szociális és társadalmi hátrányai miatt felkészítést, képzéseket, 
szolgáltatásokat, illetve információkat igénylő emberek munkaerő-piaci helyzetének 
javítása, munkaerő-piaci beilleszkedésre való felkészítése, illetve kompetenciáinak 
fejlesztése.  
 
A pályázatban támogatható tevékenységek „A” és „B” komponensek köré 
csoportosíthatók, amelyek közül legalább az egyik megvalósítása kötelező.   
 
Az „A” komponens keretében egyénre szabott tanácsadás, felkészítés, képzés, 
személyiség- és kompetenciafejlesztés valósul meg, amely kísérleti jelleggel 
kizárólag bentlakásos formában támogatható. Az egyes szolgáltatások a célcsoport 
oldaláról ingyenesen kerülnek biztosításra. 
A projektek időtartama alatt az egyéni fejlesztési időszakok az egyes célcsoporttagok 
szükségletei szerint eltérő hosszúságúak lehetnek.  
A bevonásra kerülő személyek számára nyújtott szolgáltatások teljes időszaka alatt a 
bentlakás szállás és étkezés együttes biztosításával valósul meg.  

A projektek keretében nyújtott felkészítők, képzések, szolgáltatások az egyéni 
szükségleteket, illetve a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve járuljanak hozzá a 
résztvevők munkaerő-piaci befogadási esélyeinek növeléséhez.  

Az „A” komponens tevékenységei között akkreditált képzések nyújtása 
kötelezően megvalósítandó tevékenység!  
 
A „B” komponense keretében pályaorientációs fórumok, információs napok 
szervezése, megrendezése támogatható, amely lehetőséget biztosít a nem állami-, 
különösen a civil szervezetek, illetve az általuk nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások 
célcsoport általi megismeréséhez, továbbá a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetésre kerülő pályázatok által nyújtott lehetőségek bemutatásához. A 
fórumokon, információs napokon való részvétel a célcsoport oldaláról ingyenes. 
 
A pályázati kiírás keretében az „A” komponens tevékenységeinek vagy az „A” és „B” 
komponens tevékenységeinek együttes megvalósításával minden megyében egy, megyei 
hatáskörű, illetve minden régióban egy, regionális hatáskörű projekt megvalósítása 
támogatható.  

A pályázati kiírás keretében kizárólag a „B” komponens megvalósításával minden régióban 
egy, regionális hatáskörű projekt megvalósítása támogatható.  
 
Az egyes projektek megvalósításának hatásköre a célcsoporttagok lakóhelye, illetve 
állandó tartózkodási helye alapján határozható meg és ellenőrizhető.  
 

CCééllccssooppoorrtt  mmeegghhaattáárroozzáássaa  

A pályázati kiírás keretében az a személy kerülhet bevonásra, aki a jelentkezés 
időpontjában aktív korú és alacsony iskolai végzettséggel vagy elavult (nem 
piacképes) szakképzettséggel rendelkezik, továbbá a munkaügyi központok által 
regisztrált álláskereső. Az iskolai végzettségre vonatkozó kritérium alól a fogyatékkal 
élő emberek mentesülhetnek (ld. F6. Fogalomtár pont).  
 
A fenti általános megkötésen túl a projekteknek hangsúlyt kell fektetni a hátrányos, illetve 
halmozottan hátrányos helyzetű emberek közül például az alábbiak munkaerő-piaci 
helyzetének javítására: 

 romák; 
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 45 év feletti emberek; 

 tartós munkanélküli, illetve inaktív emberek; 

 alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, fiatal (16-25 éves) munkanélküliek; 

 megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élő emberek; 

 gyógyult vagy gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek. 

 
A program alanyai kizárólag a célcsoport azon tagjai lehetnek, akik az Európai 
Unió által finanszírozott, azonos célú, egyéb támogatásban korábban nem 
részesültek, vagy azok, akik részt vettek hasonló jellegű programokban, de 
legalább 3 hónapja a munkaügyi központok által regisztrált álláskeresők.  

C1.C1.  Támogatható  tevékenységek  köre  Támogatható tevékenységek köre

„A” komponens 

 A célcsoport felkutatása, bevonása és motiválása;  

 A projekttel kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelkeltés; 

 Menedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátása, adatszolgáltatás; 

 Egyéni helyzet-, képesség- és szükségletfelmérés;  

 Egyéni fejlesztési tervek, pályatervek készítése; 

 Bentlakás, étkezés biztosítása – pályázó, konzorciumi partner csak a célcsoport 
részére nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, tanácsadás, felkészítés 
nyújtása mellett végezheti ezt a tevékenységet; 

 Akkreditált képzések nyújtása; 

 Személyiség-fejlesztés, pszicho-szociális támogatás; 

 Kompetenciafejlesztés; 

 Pályaorientáció, pályatanácsadás;  

 Tanácsadás álláskereséshez, munkába álláshoz, oktatásba, képzésbe való 
integrációhoz; 

 Felkészítők szervezése, lebonyolítása (pl.: kommunikációs, informatikai). 

 
„B” komponens 

 A célcsoport felkutatása 

 Civil szolgáltatók felkutatása, bevonása 

 Pályaorientációs, -tanácsadási fórumok, információs napok szervezése és 
tartása.  

C2.C2.  A  projektek  megkezdése  és  időtartama  A projektek megkezdése és időtartama

A pályázó a projektet a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségére megkezdheti.  

A projektek szakmai megvalósításának határideje 2009. június 15., a határidő után 
teljesített tevékenységek nem kerülhetnek elszámolásra. A kedvezményezettek 
pénzügyi kifizetéseiket legkésőbb 2009. június 30-ig teljesíthetik! A határidő után 
teljesített kifizetések elszámolására az Operatív Program elszámolhatósági időszakának 
végére való tekintettel semmilyen módon nincs lehetőség! A projekttel kapcsolatos 
elszámolás (záró jelentés) beadásának végső határideje 2009. július 31.  
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D.D.  PÉNZÜGYI  FELTÉTELEK  PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

D1.D1.  Támogatás  formája  Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás. 

D2.D2.  Támogatás  mértéke  Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a projektek elszámolható összes költségének 100 %-a.  

D3.D3.  Támogatás  összege  Támogatás összege

A jelen pályázati kiírás keretében elnyerhető támogatás mértéke az „A” komponensbe 
tartozó tevékenységek, illetve az „A” és a „B” komponensbe tartozó tevékenységek 
együttes,  

- megyei hatáskörben való megvalósítása esetén projektenként minimum 20,000,000 Ft, 
maximum 100.000.000 Ft;   

- regionális hatáskörben való megvalósítása esetén minimum 30,000,000 Ft, maximum 
150,000,000 Ft.  
 
Az elnyerhető támogatás mértéke kizárólag a „B” komponensbe tartozó tevékenységek 
megvalósítása esetén minimum 4,000,000 Ft, maximum 20,000,000 Ft. 

E..  TERVEZETT  EREDMÉNY  E TERVEZETT EREDMÉNY

Monitoring mutatók  

Mutató 
sorszáma 

Mutató neve Típus 
Mérték-
egység 

Minimálisan 
elvárt 

célérték  

Célértéke 
elérésének 
időpontja 

„A” Komponens 

1. 

Programban 
résztvevő személyek 
száma – megyei 
hatáskörű projekt 
esetében 

Kimenet fő 250 
A projektek 
zárásának 
időpontja 

 

Programban 
résztvevő személyek 
száma – regionális 
hatáskörű projekt 
esetében 

Kimenet fő 375 
A projektek 
zárásának 
időpontja 

2. 

Képzettséget szerzett 
személyek száma - 
megyei hatáskörű 
projekt esetében 

Eredmény fő 200 
A projektek 
zárásának 
időpontja  

 

Képzettséget szerzett 
személyek száma - 
regionális hatáskörű 
projekt esetében 

Eredmény fő 300 
A projektek 
zárásának 
időpontja 

„B” Komponens 

1. Fórumokon, Kimenet darab / 10 A projektek 
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Mutató 
sorszáma 

Mutató neve Típus 
Mérték-
egység 

Minimálisan 
elvárt 

célérték  

Célértéke 
elérésének 
időpontja 

információs napokon 
bemutatatott civil 
szolgáltatók száma 

alkalom zárásának 
időpontja 

  

F..  ADMINISZTRATÍV  INFORMÁCIÓK  F ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  mmóóddjjaa,,  hheellyyee,,  hhaattáárriiddeejjee  

A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolat), a pályázat egyes 
példányait elkülönítetten fűzve/kötve, valamint további 1 elektronikus példányban (CD 
vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, a csomagoláson a pályázó nevének, címének, a 
pályázati felhívás kódszámának feltüntetésével, ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként a következő címre kell beküldeni: 

HEFOP 2.3.3-09/1 
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi 

Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 
Levélcím: 1385 Budapest, Pf. 818. 

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a „Európai Szociális 
Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1134 
Budapest, Váci út 45. C. épület” címzést kell feltüntetni. 
 
Kérjük, hogy a borítékon/csomagoláson, valamint a CD vagy DVD lemezen és annak 
tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (HEFOP 2.3.3-09/1), a 
pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a 
kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 
 
A pályázat benyújtása 2009. április 1-től, 2009. április 29-ig lehetséges, a következők 
szerint:  
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott 
vagy tértivevényes küldeményként postára adták. 
A felhívással kapcsolatos további felvilágosítást e-mailben, levélben vagy telefaxon lehet 
kérni az alábbi címeken: 

E-mail cím: eutamogatas@esf.hu 

Fax: 273-2580 

Telefon: 298-0500 
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