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TÁJÉKOZTATÓ
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”
című projektről
Az 2011. május 1-én indult, TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása
(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című országos programot a megyei
Kormányhivatalok az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósítják meg a 2011-2015közötti időszakban.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 2015. október 31-ig tartó programban 21 218álláskereső programba
vonására és támogatására nyílik lehetőség. A projekt fő célja, hogy új szolgáltatásokkal, támogatási
formákkal segítse az álláskeresők munkaerő-piacra való be-, illetve visszajutását.
A program komplex problémakezelési módszereivel csökkenti a résztvevők társadalmi-, gazdasági
hátrányait,
javítja
munkaerő-piaci
esélyeiket,
elfogadottságukat.
A
kompetencia
alapú
szakmaválasztással, valamint a munkaerő-piacon keresett szakmák megszerzését biztosító képzésekkel
közelíthető egymáshoz a munkáltatók igényei és a munkaerő kínálat, a programrésztvevők minél
nagyobb arányú támogatással, illetve támogatás nélküli munkába helyezése céljából.
A projekt azokat az álláskeresőket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, akik esetében több segítő
szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:
1. a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők,
2. a 25. és 30. év közötti diplomás pályakezdő álláskeresők,
3. a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek, továbbá
4. akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben,
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek; illetve gyermeknevelési
támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek,
5. foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak,
6. tartósan munkanélküli, vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők:
− a legalább három hónap nyilvántartott álláskeresők,
− a gyermeküket egyedül nevelők,
− a családon belüli többszörös munkanélküliséggel érintettek,
− akik elavult, vagy nem használható szakképesítéssel rendelkezők,
− csoportos létszámleépítéssel álláskeresővé váltak.
Nem lehet a projekt alanya,
aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből,
valamint képzési keretéből támogatásban részesül,
akinek állami foglalkoztatási
folyósított
és
jogerős
visszakövetelt,
támogatással
fizetési kötelezettsége áll fenn,

szerv által
határozattal
összefüggő

aki az adott kormányhivatal adott TÁMOP 1.1.2
projektszakaszában
egyszer
már
részt
vett(kivéve 2./a és 2./ b célcsoport esetében, kik
bevonhatóságának vége: 2014.12.31.),

aki másik kormányhivatal által bonyolított projektben vesz részt,
aki más, hasonló célú ESZA projekt egyidejű résztvevője (kivéve TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos
helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű projekt),
akivel összefüggésben a kormányhivatal által korábban indított bármely projektet, illetve
projektszakaszt érintően a nyomon követés nem zárult le,
aki a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szakképesítést vagy munkakör
betöltéséhez
szükséges
képesítést
szerzett
és
bértámogatásban/bérköltség
támogatásban/vállalkozóvá válási támogatásban részesült
A projekt által nyújtható szolgáltatások, támogatások:
A projekt szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók
ki a résztvevők számára, amelyek a képzést, a támogatott foglalkozást, valamint a vállalkozóvá válást,
illetve ezen támogatások igénybevételét segítik, továbbá azok, amelyek hozzájárulnak a résztvevő
munkaerő-piaci esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez.
I.

Képzések elősegítését célzó támogatások:
− a képzés teljes díjának megtérítése,
− a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (szállás, élelmezés, helyi, ill. helyközi utazás
költségének) megtérítése,
− a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás,
− hozzájárulás a képzés időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet, vagy a hozzátartozó
ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez,
− a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése.

II. Elhelyezkedést elősegítő támogatások:
A program keretein belül több típusú foglalkoztatást
(beleértve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség végső
megvalósításának záró dátumán, ami 2015. október
ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az
adókedvezmények is érvényesíthetők.
1.

elősegítő támogatás nyújtható. A támogatások
dátumát is) nem nyúlhat túl a program szakmai
31. A támogatás igénybevételével egyidejűleg
adójogi jogszabályoknak megfelelően – további

Bértámogatás

Általános feltételek:A támogatás legfeljebb 4 hónap időtartamra nyújtható. A munkaadónak vállalnia
kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, ill.
a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamban. A támogatás mértéke
a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet.
2. Bérköltség támogatás
A projektben két konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás:
Legfeljebb 3x2 hónap:
Általános feltételek:A projekt keretében az a munkaadó – elsősorban vállalkozás – kaphat
támogatást, amely vállalja az állami foglalkoztatási szolgálat által kiközvetített, a projekt 3. (az 50
éven felüliek) célcsoportjába bevont álláskereső foglalkoztatását úgy, hogy az adott időtartam
vonatkozásában fokozatosan csökkenő mértékű támogatást kap, de nincs továbbfoglalkoztatási
kötelezettsége. A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint tervezhető és állapítható meg támogatás
(amennyiben a támogatás nem 6 hónapra kerül megállapításra, minden elemét arányosan
csökkenteni kell):
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2 hónapig: a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adója legfeljebb
100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális
hozzájárulási adója erejéig,
2 hónapig: a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adója legfeljebb
50 százalékos mértékű támogatása, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális
hozzájárulási adója erejéig,
2 hónapig: a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó támogatás, legfeljebb a
minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adó erejéig.

Legfeljebb 90 nap:
Általános feltételek:Munkatapasztalat-szerzés céljából is nyújtható a projektben bérköltség
támogatás legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen megfizetett
szociális hozzájárulási adó 100%-a lehet. Célja egyrészt oldani a munkáltatók előítéleteit (a
munkavállaló munkavégző képességének, munkabírásának megismertetése által), másrészt,
hogy a résztvevők önmaguk is meggyőződjenek arról, hogy alkalmasak a képzettségük, a
képességeik, a korábbi szakmai tapasztalataik alapján a valós munkafeltételek között zajló
munkavégzésre.
E projektben a 90 napos támogatás a 3. célcsoport kivételével bármelyik célcsoportba sorolható
álláskereső esetén megállapítható. A 3. célcsoportba bevont 50 éven felülieknek csak a fenti, 3
x2 havi konstrukció támogatható.
A 90 napos munkatapasztalat-szerzést követően adható még a maximum 4+2 havi
bértámogatás is. (4 havi 70%-os támogatás és 2 havi továbbfoglalkoztatás).
A program jelenlegi szakaszában a maximális időszakra megadható a támogatás.
3. Munkába járáshoz kapcsolódó helyi és helyközi utazási költségekhez nyújtott támogatás.
A program résztvevő és az őt – a projektben a foglalkoztatás támogatással – foglalkoztató
munkaadó részére, a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt egészben vagy részben
megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyi és helyközi utazási költségnek őt terhelő része,
azokban az esetekben, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás helyszíne
között tömegközlekedési eszközt vesz igénybe. Az utazási költségek támogatásának maximális
mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.
A munkaadó részére megtéríthető továbbá a kifizetett saját gépjárművel történő munkába járás
költségtérítése címen elszámolható összeggel azonos költségtérítés.
4. Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása

III. Vállalkozóvá válási támogatás. Legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható, a havonta a kötelező
legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás.

IV. Lakhatási támogatás. A támogatás legfeljebb 7 hónapig adható (jelen tájékoztató szerinti program
esetében 2015.10.31-ig) a lakóhelyétől távol munkát vállalók részére.
Lakhatási támogatásban részesülhet, aki a projekt célcsoportjába beletartozik és:
-

legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
pályakezdő álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak.

A támogatás a lakóhelyétől távol munkát vállaló ügyfél részére adható:
-

aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű
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munkaviszonyt létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább
100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta –
tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje az öt órát meghaladja, és
aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban
lévő lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint
olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t,
vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és
visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és
aki más foglalkoztatóval létesít munkaviszonyt mint akivel utoljára munkaviszonyban állt,
kivéve, ha a létesítendő munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony
munkavégzési helyétől, és
lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy
olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t,
vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és
visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és
aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi
támogatásban.

V. A munkaerő-piaci szolgáltatások (pl.
igénybevételével kapcsolatos támogatások:

álláskeresési

tanácsadás,

munkatanácsadás)

és

−
−
−
−

a szolgáltatás díjának megtérítése,
a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó utazási költséghez nyújtott támogatás,
a szolgáltatás igénybevétele alatti keresetpótló juttatás,
hozzájárulás a szolgáltatás időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet, vagy a
hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez,
− A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségének megtérítése.

Fontos, hogy az ügyfél egyéni programjának hossza, nem haladhatja meg a két évet, kivéve a
lakhatási támogatás programelemmel érintettek esetében. A 2015. április 30-át követően
programba vont ügyfelek is maximum 2015. október 31-ig tarthatók programban.
Az ügyfelek programba vonása az ügyfelek lakóhelye szerint illetékes, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain történik. Az érdeklődőknek a programról és az igényelhető
támogatásokról a hivatal munkatársai adnak részletes tájékoztatást. A járási hivatalok címlistája és
elérhetőségei
megtalálhatók
az
alábbi
honlapokon:
borsod-abauj-zemplen.munka.hu;
www.kormanyhivatal.hu.
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