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"A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát 

foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál" című GINOP-5.3.2-16 

kódszámú felhívás. 

 

Támogatást igénylők köre 

Akik rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok fióktelepei,az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző hónap munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt,kis- és 

középvállalkozásnak minősülnek, 

Fenntartási időszak 3 év. 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1-től 

lehetséges. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft. 

A felhívás keretében támogatott - 5 millió Ft-ot meghaladó 

megítélt támogatású - projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető 

támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 7,5 millió Ft. 

 

A felhívás részletei 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 -1600 db. 

Fontos, hogy kizárólag a GINOP-5.3.1-14 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia 

régiókban - A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A 

komponens) című felhívás keretében elkészült, a támogatást igénylő által is aláírt átvilágítási 

jegyzőkönyvben és átszervezési tervben meghatározott tevékenységek támogathatóak. 

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a pályázati 

felhívás 3.4. pontja tartalmazza. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően 

minimum 3, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, kivéve, ha új munkavállaló kerül felvételre, 

abban az esetben minimum 6, maximum 12 hónap. 

http://www.petrovszki.com/


*Petrovszki Zoltán pályázati fejlesztési tanácsadó, tréner  tel:06-30-9454-690 weblap: http://www.petrovszki.com/ 

 
 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 

benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2018. 

július 31. 

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, 

Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási 

kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden 

megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie. 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, 

lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában nem per- és igénymentes. 

Szállítói előleg igénybevételére nincs lehetőség. 

A pályázat keretében a következő rugalmas, a munka 

törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba 

történő átalakításra van lehetőség az átszervezési terv 

alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása 

(job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), 

munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend. 

Támogatható tevékenységek 

A projektek keretében a rugalmas foglalkoztatási forma vállalkozásnál való bevezetéséhez 

kapcsolódó kapacitásbővítési és szervezetfejlesztési tevékenységek támogathatóak, szükség esetén 

kismértékű infrastrukturális beruházással kiegészítve. 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, 

pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás  

b) vezetői képzés, egyéni és csoportos coaching, valamint műhelymunkák  

c) munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák  

d) munkahelyi mentor foglalkoztatása  

e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

Az előző rész a) b) c) és d) pontjában részletezett tevékenységekkel együtt támogathatók.  

A b) tevékenység kizárólag az a) tevékenységgel együtt támogatható. 

a) új munkavállalók foglalkoztatása  
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b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések 

c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, 

immateriális javak beszerzése  

d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb 

infrastrukturális és ingatlan beruházás  

e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló foglalkoztatása, 

képzése, az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai 

felszerelések beszerzése, munkahely akadálymentesítéséhez 

szükséges beruházás 

 

Támogatást igénylők köre 

rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok fióktelepei, 

az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap 

munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt,kis- és középvállalkozásnak minősülnek, 

GINOP-5.3.1-14  A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - A munkáltatói 

átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása (A komponens) című felhívás 

keretében átvilágításra került, amit a támogatást igénylő vezetője által is aláírt átvilágítási 

jegyzőkönyvvel és átszervezési tervvel igazolni tud. Az átvilágítási jegyzőkönyv és az átszervezési 

terv keltének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem beadásának napja. 

Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit 

gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, kettős könyvvitelt vezető egyéni 

cégek, szövetkezetek 

Amennyiben pályázni szeretne, kérem töltse ki az alábbi kérdőívet és mielőbb felveszem Önnel a 

kapcsolatot. Ha  ez a pályázat nem , de más pályázati forrás érdekelné cégüket érdemes kitölteni a 

pályázati lehetőségelemzést  Klikk:  Külső források, lehetőségek,pályázatok érdekelnének! 

 
**Megköszönöm ha KKV vezető, tulajdonos ismerőseinek továbbküldi emailem,. Hozzuk 
helyzetbe őket is** 
  
Üdvözlettel:Petrovszki Zoltán  
pályázati fejlesztési tanácsadó, tréner 
tel:06-30-9454-690 email: petrovszkizoltan@yahoo.com 
weblap: http://www.petrovszki.com/ 
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