TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Unió támogatásával
a 2007-2013. évi Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében megvalósuló
TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának
javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című projektről

A projekt bemutatása
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az
Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának
javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című országos projektet, mely új szolgáltatásokkal, támogatási formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A
projekt lebonyolítói a munkaügyi központok, illetve azok kirendeltségei.
Ki vehet részt a projektben?
A projekt azokat az álláskeresőket kívánja támogatni az alábbi csoportokból, akik esetében több segítő
szolgáltatás és támogatás szükséges az elhelyezkedéshez:
1. Alacsony iskolai végzettségűek
Akiknek munkaerő-piaci hátrányai az alacsony iskolai végzettségből adódnak.
Ide tartozóak azok az álláskeresők, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – 8
vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel –, vagy még azzal sem.
Nem sorolhatók a célcsoportba, akik az előbbiek körében OKJ-s szakképesítéssel rendelkeznek.
2. Fiatalok, pályakezdők célcsoportja
Ide tartozóak a pályakezdő álláskeresők [Flt. 58. § (5) bekezdés. k) pont], illetve a 25. életévüket be
nem töltött álláskeresők.
2.a Nem regisztrált fiatalok
Kizárólag munkaerő-piaci szolgáltatások céljából bevonhatók álláskeresőként nem nyilvántartott, 25.
életévüket még be nem töltött fiatalok. Csak szolgáltatásban részesíthetők, amennyiben komplex támogatásra is igényt tartanak, a 2. célcsoport feltételeinek kell megfelelniük.
3. 50 év felettiek célcsoportja
Ide tartozóak a projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.
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4. Gyermekgondozásból vagy hozzátartozó ápolásából a munkaerő-piacra visszatérni szándékozók
Ide tartozóak, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban
részesültek; illetve ápolási díjban részesültek vagy jelenleg is részesülnek.

5. FHT-ben részesülők
Azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által álláskeresőként nyilvántartott személyek, akik a bevonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) alapján bérpótló juttatásra, illetve (2011.09.01-től) foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak, feltéve, hogy nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükre csak akkor van lehetőség, ha foglalkoztathatóságuk javítása érdekében a projekt szerinti támogatásban részesülnek.
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők/elavult szakmával rendelkezők
A tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek célcsoportjába azok az álláskeresők tartoznak, akik:
- legalább 3 hónapja nyilvántartottak,
- csoportos létszámleépítésben érintettek, vagy
- a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet által felsorolt területfejlesztés szempontjából kedvezményezett leghátrányosabb helyzetű kistérségben, illetve a 240/2006 (XI. 30.) Korm. rendelet
alapján a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű települések valamelyikén élnek.
Elavult vagy nem használható szakképesítésnek minősül az, amit az ügyfél
- legalább 15 éve szerzett és legalább 5 éve nem dolgozik abban a munkakörben, amelynek ellátásához az adott szakképesítés szükséges,
- vagy egészségkárosodás miatt nem tudja gyakorolni,
- vagy a szakképesítést az új OKJ már nem tartalmazza,
- vagy a kirendeltség rendelkezésére álló információk alapján a kirendeltség illetékességi területén nincs (azaz az elmúlt negyedévben nem volt, és az előrejelzések alapján a következő időszakban nem lesz) olyan munkakör, amelynek betöltéséhez az adott szakképesítés lenne előírva, és az ügyfél önállóan sem tudott elhelyezkedni szakmájában.
Ön is a projekt alanya lehet, amennyiben a fenti célcsoport valamelyikébe tartozik, és álláskereső, azaz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, illetve rehabilitációs ellátásban nem részesül és
az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll,
és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Nem lehet a projekt alanya,
- aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprészének decentralizált keretéből, valamint képzési keretéből támogatásban részesül,
- akinek a munkaügyi központ által folyósított és jogerős határozattal visszakövetelt támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége áll fenn,

-

aki az adott munkaügyi központ adott TÁMOP 1.1.2 projektszakaszában egyszer már részt
vett, (kivéve 2.a célcsoport)
aki másik munkaügyi központ 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 munkaügyi központ 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 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. A munkaügyi központ és az
álláskereső közös elképzelése alapján kerül sor a megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban
rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt
kötelezettségeket.
Képzési támogatás
Képzési támogatásként:
–
–

keresetpótló juttatás
és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
- képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
- gyermekfelügyelet költségtérítése
- hozzátartozó gondozásának költségtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára
történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.
Az Európai Uniós forrásból támogatott képzésben résztvevő álláskereső korlátlan számú kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § a.) pontja alapján.

Pályakezdő fiatalok részére nyújtható bérköltség támogatás
Pályakezdő fiataloknak nyújtható bérköltség támogatás, annak érdekében, hogy első munkahelyhez,
munkatapasztalathoz jussanak, az alábbiak szerinti konstrukcióban, a maximális támogatási időtartamot célozva:
– legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése,
– legfeljebb 3 hónapig: támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség a támogatási időszak
felével megegyező időtartamban

Lakhatási támogatás
Támogatás adható a projektben a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához,
amennyiben létesített foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi
feltételeknek.
Ki jogosult ezen programelem igénybevételére?
- Ha a lakóhelyétől távol munkát vállaló programrésztvevő legalább három hónapja álláskeresőként van nyilvántartva, vagy
- pályakezdő álláskeresőként van nyilvántartva, vagy
- csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresők
A támogatás a bérleti díjjal (benne a belefoglalt közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható fel. A támogatás maximum 18 hónapra adható, háromszor hat hónapos időszakokra bontva. A támogatás mértéke az első hat hónapban maximum 100.000 Ft, a második hat hónapban maximum
60.000 Ft, a harmadik hónapban maximum 40.000 Ft.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a TÁMOP-1.1.2-11/1 program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes munkaügyi központ kirendeltségére kell benyújtani. A kirendeltség a támogatásáról mérlegelési jogkörben dönt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül. A támogatással összefüggő tennivalók és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági
eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.
A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a kirendeltség hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás
elszámolására vonatkozó szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően
lehet megkezdeni, a foglalkoztatottakat a kirendeltség közvetítheti ki a munkáltatóhoz.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Európai Unió által támogatott Társadalmi
Megújulás Operatív Programmal megvalósulhat elhelyezkedése vagy vállalkozóvá válása, illetve új
szakképesítést szerez. Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a munkaügyi központ munkatársaihoz.
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