Módosult a „Fogvatartottak reintegrációja” című (EFOP1.3.3-16 kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Fogvatartottak reintegrációja” című (EFOP-1.3.3-16 kódszámú)
felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:
Felhívás első oldala
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,
hogy:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,
hogy:

 a felhívás feltételeinek megfelelő projektet
legfeljebb 4.200.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesíti,

 a felhívás feltételeinek megfelelő projektet
legfeljebb 5.734.459.047 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.

Felhívás 5. oldala
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános
Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója
megtalálható
a
www.szechenyi2020.hu
honlapon.

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános
Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója
megtalálható a palyazat.gov.hu honlapon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát
fenntartja,
ezért
kérjük,
hogy
kövessék
figyelemmel a szechenyi2020.hu honlapon
megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a
www.
palyazat.gov.hu
honlapon
megjelenő
közleményeket!

1.1.

A Felhívás indokoltsága és célja
Eredeti szövegrész

Célja a fogvatartottak foglalkoztathatóságának
javítása, alkalmassá tételük szabadulás után a
munkaerőpiacon
való
megjelenésre,
vagy
munkaerőpiaci programba történő belépésre.

A célok elérését szolgáló beavatkozási logika:
3.

A célcsoporttal foglalkozó szakemberek
felkészítése,
egységes
és
korszerű
ismeretekkel való ellátása annak érdekében,
hogy képessé váljanak a reintegrációt segítő
szolgáltatások egységes alapelvek mentén
történő, magas színvonalú biztosítására.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében

Módosított szövegrész

A munkaszocializáció célja a fogvatartottak
foglalkoztathatóságának javítása, alkalmassá tételük
szabadulás
után
a
munkaerőpiacon
való
megjelenésre, vagy munkaerőpiaci programba
történő
belépésre
a
munkaszocializációs
programban elérhető képzés, munkatapasztalat
szerzés és célzott szolgáltatások segítségével.
A célok elérését szolgáló beavatkozási logika:
1.

A
célcsoporttal
foglalkozó
szakemberek
felkészítése, egységes és korszerű ismeretekkel
való ellátása annak érdekében, hogy képessé
váljanak a reintegrációt segítő szolgáltatások
egységes alapelvek mentén történő, magas
színvonalú biztosítására.

2.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében
egyénre szabott reintegrációs szolgáltatások
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egyénre szabott reintegrációs szolgáltatások
megvalósítása a célcsoport számára
A célcsoport számára a büntetés-végrehajtási
intézeten
kívül
Pártfogó
Felügyelői
Háttérintézmény (közösségi foglalkoztatók)
működtetésével egyénre szabott reintegrációs
szolgáltatások
biztosítása
és
külön
magatartási szabályok végrehajtása. Célja a
szabadult
elítéltek
társadalmi
reintegrációjának elősegítése, valamint a
reintegrációs őrizetben, társadalmi kötődés
programban részt vevő fogvatartottak és
hozzátartozóik,
személyiségének
és
kompetenciáinak fejlesztése, munkaerőpiaci
készségeik és lehetőségeik támogatása,
szabadidős programok szervezése, valamint
jóvátételi programok és a külön magatartási
szabályok teljesíthetőségének megteremtése.
A
szolgáltatásfejlesztési
koncepciók
(foglalkozási rehabilitáció és félutas ház) az
összehangolt reintegrációt segítő szolgáltatási
rendszer részeként kerülnek kidolgozásra, a
speciális
szükségletű
fogvatartottak
és
szabadultak számára biztosítanak egyéni
adottságokhoz
illeszkedő
differenciált
szolgáltatási lehetőséget. A konstrukció az
EFOP „Az aktív befogadás, többek között az
esélyegyenlőség és az aktív részvétel
előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság
javítása
érdekében”
prioritásának
„1.3
Társadalmi
együttélés
erősítése”
intézkedéséhez illeszkedik, amely fő célja az
előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés
csökkentése, a pozitív élmény erősítése, a
romák aktív társadalmi szerepvállalásának
erősítése, fiatal felnőttek elősegítése a
társadalmi reintegráció terén

1.2 A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész

A felhívás meghirdetésekor a
rendelkezésre
álló
tervezett
4.200.000.000 forint.
2.

megvalósítása a célcsoport számára
3. A célcsoport számára a büntetés-végrehajtási
intézeten
kívül
Pártfogó
Felügyelői
Háttérintézmény
(közösségi
foglalkoztatók)
működtetésével egyénre szabott reintegrációs
szolgáltatások biztosítása és külön magatartási
szabályok végrehajtása. Célja a szabadult
elítéltek társadalmi reintegrációjának elősegítése,
valamint a reintegrációs őrizetben, társadalmi
kötődés programban részt vevő fogvatartottak és
hozzátartozóik,
személyiségének
és
kompetenciáinak
fejlesztése,
munkaerőpiaci
készségeik
és
lehetőségeik
támogatása,
szabadidős programok szervezése, valamint
jóvátételi programok és a külön magatartási
szabályok teljesíthetőségének megteremtése.
4. A fiatalkorú fogvatartottak eddigi iskolai
sikertelenségére olyan program kidolgozás és
megvalósítása, mely egyfelől alkalmas az
iskolai végzettségi szintjük növelésére,
másfelől alkalmas arra, hogy a szabadulás
után is képesek legyenek az oktatási
rendszerben megmaradni.
5. A szolgáltatásfejlesztési koncepciók (foglalkozási
rehabilitáció és félutas ház) az összehangolt
reintegrációt
segítő
szolgáltatási
rendszer
részeként kerülnek kidolgozásra, a speciális
szükségletű fogvatartottak és szabadultak
számára biztosítanak egyéni adottságokhoz
illeszkedő differenciált szolgáltatási lehetőséget.
A konstrukció az EFOP „Az aktív befogadás,
többek között az esélyegyenlőség és az aktív
részvétel
előmozdítása,
valamint
a
foglalkoztathatóság
javítása
érdekében”
prioritásának
„1.3
Társadalmi
együttélés
erősítése” intézkedéséhez illeszkedik, amely fő
célja
az
előítéletesség
és
hátrányos
megkülönböztetés csökkentése, a pozitív élmény
erősítése,
a
romák
aktív
társadalmi
szerepvállalásának erősítése, fiatal felnőttek
elősegítése a társadalmi reintegráció terén.
Módosított szövegrész

támogatásra
keretösszeg

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Eredeti szövegrész

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással
kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu
oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat
elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

A
felhívás
meghirdetésekor
a
rendelkezésre
álló
tervezett
5.734.459.047 forint.

támogatásra
keretösszeg

Módosított szövegrész

Kérjük,
kövesse
figyelemmel
a
felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi
2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is
megtalálhatja.
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3.1.

Támogatható tevékenységek bemutatása
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A fogvatartottak társadalmi és munkaerőpiaci
integrációját segítő tevékenységek:

A fogvatartottak társadalmi és
integrációját segítő tevékenységek:



 A fogvatartottak szakképzése, belső képzése a
munkaerőpiaci igények, valamint a fogvatartottak
kompetenciájának
megfelelő
szakmákra,
munkagyakorlat során a feladatok ellátására

A
fogvatartottak
szakképzése,
a
munkaerőpiaci
igények,
valamint
a
fogvatartottak kompetenciájának megfelelő
szakmákra.

munkaerőpiaci

 Fogvatartottak számára munkaszocializációs
program
megvalósítása,
tanműhely
kialakítása,
munkatapasztalat,
munkagyakorlat
szerzés
támogatása.
Munkaszocializációs anamnézis és terv
készítése.
A projekt szakmai megvalósítását támogató
infrastruktúra kialakítása, eszközök beszerzése

A projekt szakmai megvalósítását támogató
infrastruktúra kialakítása, eszközök beszerzése

o a megvalósítást támogató eszközbeszerzések
(pl.
laptop,
nyomtató,
multifunkcionális
másoló)

o a megvalósítást támogató eszközbeszerzések (pl.
laptop, nyomtató, multifunkcionális másoló)

o fogvatartotti szolgáltatásokhoz szükséges
helyiségek nem építési engedély köteles
kialakítása,
felújítása,
átalakítása
és
berendezése
o projektmunkatársak
munkavégzéshez
szükséges iroda helyiségek nem építési
engedély köteles kialakítása, felújítása,
átalakítása, korszerűsítése és berendezése
3.2.

o fogvatartotti
szolgáltatásokhoz
szükséges
helyiségek nem építési engedély köteles
kialakítása, felújítása, átalakítása és berendezése
o projektmunkatársak munkavégzéshez szükséges
iroda helyiségek nem építési engedély köteles
kialakítása, felújítása, átalakítása, korszerűsítése
és berendezése
o tanműhelyek kialakítása, berendezése

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész

A fogvatartotti célcsoportnak nyújtott képzésekkel
kapcsolatos elvárások

A fogvatartotti célcsoportnak nyújtott képzésekkel
kapcsolatos elvárások

A projektben kizárólag az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő, és egyéb, jogszabály
alapján meghatározott képzési követelmény
teljesítéséhez szükséges képzés és vizsga (pl:
szaktanfolyam,
hatósági
vizsga)
valamint
engedélyezett, betanító jellegű elméleti és
gyakorlati képzések lebonyolítása, valamint a
képzésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlat
megvalósítása támogatható.

A projektben kizárólag az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő, és egyéb, jogszabály alapján
meghatározott képzési követelmény teljesítéséhez
szükséges képzés és vizsga (pl: szaktanfolyam,
hatósági vizsga) valamint engedélyezett, betanító
jellegű elméleti és gyakorlati képzések lebonyolítása,
valamint a képzésekhez kapcsolódó szakmai
gyakorlat megvalósítása támogatható, illetve a
büntetés-végrehajtási
intézetek
által
fogvatartottak
számára
szervezett
belső
képzések.

Számszerűsített szakmai elvárások
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Fogvatartottak
részére
egyéni
fejlesztési
terv
készítése.

Az eredmény
leírása

A projekt keretében egyéni
fejlesztési tervet aláíró

Számszerűsített szakmai elvárások
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Fogvatartottak
részére
egyéni
fejlesztési
terv
készítése.

Az eredmény
leírása

A projekt keretében egyéni
fejlesztési tervet aláíró
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fogvatartottak száma.

fogvatartottak száma.

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

legalább 4600

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

legalább 5400

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja:

jelenléti ív, nyilvántartó
rendszer,
egyéni
fejlesztési tervek

Igazolás módja:

jelenléti ív, nyilvántartó
rendszer,
egyéni
fejlesztési tervek

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Kompetenciafejlesztő
csoportfoglalkozáson
személyek részvétele

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Kompetenciafejlesztő
csoportfoglalkozáson
személyek részvétele

Az eredmény
leírása

A projektbe bevont azon
személyek száma, akik a
számukra
előírt
kompetenciafejlesztő
csoportfoglalkozások
óraszámainak
legalább
80%-án
jelen
vannak
valamennyi
terület
vonatkozásában
különkülön

Az eredmény
leírása

A projektbe bevont azon
személyek száma, akik a
számukra
előírt
kompetenciafejlesztő
csoportfoglalkozások
óraszámainak
legalább
80%-án
jelen
vannak
valamennyi
terület
vonatkozásában
különkülön

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1800

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1900

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja

Jelenléti ív,
rendszer

Igazolás módja

Jelenléti ív,
rendszer

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Szakképzettség
megszerzése a
keretében

Az eredmény
leírása

A
projekt
keretében
szakmaképzést sikeresen
befejezők száma

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Szakképzettség
megszerzése a
keretében

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Az eredmény
leírása

1100

A
projekt
keretében
szakmaképzést sikeresen
befejezők száma

Az eredmény

1300

nyilvántartó

projekt

nyilvántartó

projekt
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Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja:

Oklevél vagy tanúsítvány
vagy bizonyítvány

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Fogvatartottak
engedélyezett
kapcsolattartói
részére
egyéni
fejlesztési
terv
készítése.

Az eredmény
leírása

A projekt keretében egyéni
fejlesztési tervet aláíró
engedélyezett
kapcsolattartók száma.

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1000

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja:

Jelenléti ív, nyilvántartási
rendszer,
egyéni
fejlesztési tervek

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

A
személyiségfejlődés
egészét szem előtt tartó
komplex
szolgáltatást
biztosító Tanoda program
keretében
egyéni
fejlesztési terv készítése
fogvatartottak száma

Az eredmény
leírása

A
Fiatalkorúak
bv.
intézeteiben
egyéni
fejlesztési tervet aláíró
fogvatartottak száma.

Az eredmény
számszerűsíthető

150

számszerűsíthető
célértéke
Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja:

Oklevél vagy tanúsítvány
vagy bizonyítvány

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Fogvatartottak
engedélyezett
kapcsolattartói
részére
egyéni
fejlesztési
terv
készítése.

Az eredmény
leírása

A projekt keretében egyéni
fejlesztési tervet aláíró
engedélyezett
kapcsolattartók száma.

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1150

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja:

Jelenléti ív, nyilvántartási
rendszer,
egyéni
fejlesztési tervek

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

A
személyiségfejlődés
egészét szem előtt tartó
komplex
szolgáltatást
biztosító Tanoda program
keretében
egyéni
fejlesztési terv készítése
fogvatartottak száma

Az eredmény
leírása

A
Fiatalkorúak
bv.
intézeteiben
egyéni
fejlesztési tervet aláíró
fogvatartottak száma.
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célértéke
Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja:

Jelenléti ív, nyilvántartó
rendszer,
egyéni
fejlesztési tervek

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Foglalkozási rehabilitáció
megvalósításának
lehetőségei a büntetésvégrehajtásban
című
tanulmány elkészítése

Az eredmény
leírása

A
projekt
keretében
feltérképezésre kerülnek a
foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások és jellemző
tevékenységek,
és
megtörténik
annak
vizsgálata,
hogy
a
büntetés-végrehajtási
intézetekben hogyan lehet
megvalósítani
a
foglalkozási rehabilitációt.

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1 darab tanulmány

Igazolás módja:

Elkészült tanulmány

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Félutas ház
kidolgozása

Az eredmény
leírása

koncepció

A
projekt
keretében
megvizsgálásra
kerül,
hogy
a
börtönviseltek
számára milyen működési
keretekkel és szakmai
programmal működtethető
lakhatási program.

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1 darab tanulmány

Igazolás módja:

Elkészült tanulmány

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

170

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja:

Jelenléti ív, nyilvántartó
rendszer,
egyéni
fejlesztési tervek

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Foglalkozási rehabilitáció
megvalósításának
lehetőségei a büntetésvégrehajtásban
című
tanulmány elkészítése

Az eredmény
leírása

A
projekt
keretében
feltérképezésre kerülnek a
foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások és jellemző
tevékenységek,
és
megtörténik
annak
vizsgálata,
hogy
a
büntetés-végrehajtási
intézetekben hogyan lehet
megvalósítani
a
foglalkozási rehabilitációt.

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1 darab tanulmány

Igazolás módja:

Elkészült tanulmány

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Félutas ház
kidolgozása

koncepció

Az eredmény
leírása

A
projekt
keretében
megvizsgálásra
kerül,
hogy
a
börtönviseltek
számára milyen működési
keretekkel és szakmai
programmal működtethető
lakhatási program.

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

1 darab tanulmány
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Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény
leírása

Igazolás módja:
Közösségi Foglalkoztató

A Közösségi foglalkoztató
bármely programját
igénybe vevő ügyfelek
száma.

A tulajdonság
számszerűsíthető
célértéke

legalább 600 fő

Igazolás módja

Jelenléti ív, nyilvántartó
rendszer

Elkészült tanulmány

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Közösségi
Foglalkoztató

Az eredmény leírása

A Közösségi
foglalkoztató bármely
programját igénybe
vevő ügyfelek száma.

A tulajdonság
számszerűsíthető
célértéke

legalább 675 fő

Igazolás módja

Jelenléti ív, nyilvántartó
rendszer

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Tanműhelyek kialakítása

Az eredmény
leírása

A
kialakításra
és
átadásra
kerülő
tanműhelyek száma

Az eredmény
4 db
számszerűsíthető
célértéke
Igazolás módja:

Mérföldkövek
3. mérföldkő: A projekt megkezdését követő 42
hónapon belül a projekt keretében a reintegrációs
programba bevont személyek száma eléri a 4370
főt, a képzettséget szerzett személyek száma
eléri a 300 főt, valamint a fogvatartotti
engedélyezett kapcsolattartók , szabadultak
rokonai bevonásával érintett létszám eléri 800 főt,
a kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson részt
vett személyek száma eléri az 1500 főt, a
fiatalkorúak bv. intézeteiben egyéni fejlesztési
tervet aláíró fogvatartottak száma eléri a 120 főt,
valamint a Közösségi foglalkoztató bármely
programját igénybe vevő ügyfelek száma eléri a

Fénykép dokumentáció;
beszerzett
eszközök
üzembe
helyezését
igazoló dokumentumok

Mérföldkövek
3. mérföldkő: A projekt megkezdését követő 45
hónapon belül a projekt keretében a reintegrációs
programba bevont személyek száma eléri a 5000 főt,
a képzettséget szerzett személyek száma eléri a
1100 főt, valamint a fogvatartotti engedélyezett
kapcsolattartók , szabadultak rokonai bevonásával
érintett
létszám
eléri
a
1020
főt,
a
kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson részt vett
személyek száma eléri az 1600 főt, a fiatalkorúak bv.
intézeteiben
egyéni fejlesztési
tervet
aláíró
fogvatartottak száma eléri a 150 főt, valamint a
Közösségi foglalkoztató bármely programját igénybe
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480 főt.

vevő ügyfelek száma eléri a 490 főt.

4. mérföldkő: A projekt megkezdését követő 45
hónapon belül a projekt keretében a reintegrációs
programba bevont személyek száma eléri a 4600
főt, a képzettséget szerzett személyek száma
eléri az 1100 főt, a fogvatartotti engedélyezett
kapcsolattartók, szabadultak rokonai bevonásával
érintett létszám eléri az 1000 főt, a
kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson részt
vett személyek száma eléri az 1800 főt, a
fiatalkorúak bv. intézeteiben egyéni fejlesztési
tervet aláíró fogvatartottak száma eléri a 150 főt,
valamint a Közösségi foglalkoztató bármely
programját igénybe vevő ügyfelek száma eléri a
600 főt.

4. mérföldkő: A projekt megkezdését követő 51
hónapon belül a projekt keretében a reintegrációs
programba bevont személyek száma eléri a 5200 főt,
a képzettséget szerzett személyek száma eléri az
1200
főt,
a
fogvatartotti
engedélyezett
kapcsolattartók, szabadultak rokonai bevonásával
érintett
létszám
eléri
az
1050
főt,
a
kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson részt vett
személyek száma eléri az 1800 főt, a fiatalkorúak bv.
intézeteiben
egyéni fejlesztési
tervet
aláíró
fogvatartottak száma eléri a 160 főt, valamint a
Közösségi foglalkoztató bármely programját igénybe
vevő ügyfelek száma eléri a 600 főt. Az átadott
tanműhelyek száma eléri az 1 darabot.
5. mérföldkő: A projekt megkezdését követő 63
hónapon belül a projekt keretében a reintegrációs
programba bevont személyek száma eléri a 5400
főt, a képzettséget szerzett személyek száma eléri
az 1300 főt, a fogvatartotti engedélyezett
kapcsolattartók,
szabadultak
rokonai
bevonásával érintett létszám eléri az 1150 főt, a
kompetenciafejlesztő csoportfoglalkozáson részt
vett személyek száma eléri az 1900 főt, a
fiatalkorúak bv. intézeteiben egyéni fejlesztési
tervet aláíró fogvatartottak száma eléri a 170 főt,
valamint a Közösségi foglalkoztató bármely
programját igénybe vevő ügyfelek száma eléri a
675 főt, az átadott tanműhelyek száma eléri a 4
darabot.

3.3.2 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
Eredeti szövegrész

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba
lépését követően legfeljebb 60 hónap áll
rendelkezésre.
3.5.1.

Módosított szövegrész

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését,
vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási
szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 63
hónap áll rendelkezésre.

Indikátorok
Eredeti szövegrész

Indikátor
neve

A
munkaerő
piaci
integráló
programo
kba
bevont
hátrányos
helyzetű

Mért
ékegys
ég

Célérté
k

Azon
osító

fő

4600

1.5

Módosított szövegrész

Célértéke
k
elérésén
ek
időpontja

Mutató
forrása (az
adott
indikátor
teljesítését
igazolja)

projekt
fizikai
befejezés
e

egyéni
fejlesztési
tervek

Indikátor
neve

A
munkaerő
piaci
integráló
programo
kba
bevont
hátrányos
helyzetű

Mért
ékegys
ég

Célérté
k

Azon
osító

fő

5400

1.5

Célértéke
k
elérésén
ek
időpontja

Mutató
forrása (az
adott
indikátor
teljesítését
igazolja)

projekt
fizikai
befejezés
e

egyéni
fejlesztési
tervek
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személyek
száma

személyek
száma

A program
elhagyásá
t követően
a
munkaerő
piacra,
vagy
munkaerő
piaci
programb
a belépők
száma

fő

600

1.9

projekt
fizikai
befejezés
e

munkáltatóv
al
kötött
szerződés
vagy ÁFSZ
igazolás
másolata

A program
elhagyásá
nak
időpontjáb
an
képesítést
szerző
résztvevő
k

fő

1100

CR0
3

projekt
fizikai
befejezés
e

végzettsége
t
igazoló
dokumentu
m

A program
elhagyásá
t követően
a
munkaerő
piacra,
vagy
munkaerő
piaci
programb
a belépők
száma

fő

600

1.9

projekt
fizikai
befejezés
e

munkáltatóv
al
kötött
szerződés,
mely
kiterjed az
alábbiakra
is:
munkáltató
i igazolás,
közfoglalko
ztatási
szerződés,
megbízási
szerződés,
egyszerűsít
ett
munkaválla
lói
szerződés,
vagy ÁFSZ
igazolás
másolata
(hatósági
bizonyítván
y,
vagy
nyilvántartásba
vétel iránti
kérelem)

A program
elhagyásá
nak
időpontjáb
an
képesítést
szerző
résztvevő
k

Jelen projekt keretében
dátumhoz
kapcsolódó
elszámolható.

valamennyi fenti
eredményindikátor

A munkába állás vagy ÁFSZ szolgáltatás
igénybevétele történhet a KMR régióban is,
amennyiben programba vonásuk és egyéni
fejlesztési tervük elkészítése a projekt keretében
konvergencia régióban történt.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet
időszaka alatt, valamint az azt megelőző egy
hónapon belül kilépett egyének esetében az
egy hónap időtartama meghosszabbodik,
maximum a veszélyhelyzet megszüntetésének
hatályba lépését követő egy hónappal.
Igazoló dokumentumok:
Munkáltatóval
kötött
szerződés,
álláskeresővé válást igazoló dokumentum.

vagy

fő

1300

CR0
3

projekt
fizikai
befejezés
e

végzettsége
t
igazoló
dokumentu
m

Jelen projekt keretében valamennyi fenti dátumhoz
kapcsolódó eredményindikátor elszámolható.
Elszámolható
továbbá
az
utógondozás
időtartama alatt történő munkaerőpiacra vagy
munkaerőpiaci programba történő belépés,
figyelemmel arra, hogy az utógondozás keretében
segítik az ügyfelet az álláskeresésben és a
munkahely
megtartásban
valamint
az
ügyintézésben.

Igazoló dokumentumok:
Munkáltatóval kötött szerződés, vagy álláskeresővé
válást igazoló dokumentum.
A projekt keretében a munkáltatóval kötött
szerződés és az álláskeresővé válást igazoló
dokumentumok az alábbiakra terjednek ki:
-

munkáltatói igazolás,
közfoglalkoztatási szerződés,
megbízási szerződés,
egyszerűsített munkavállalói szerződés,
hatósági bizonyítvány,
nyilvántartásba vétel iránti kérelem.
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Jelen projekt keretében azok a személyek, akik
rendelkeznek egyéni fejlesztési tervvel és a
projekt keretében betanító („B” képzési kör Egyéb
akkreditált/engedélyezett államilag el nem ismert
végzettség megszerzésére irányuló szakmai
képzés), OKJ részszakképesítés vagy OKJ
szakképesítés képzettséget szereztek, melyet
oklevelük/ tanúsítványuk/bizonyítványuk igazol.

Jelen projekt keretében azok a személyek, akik
rendelkeznek egyéni fejlesztési tervvel és a projekt
keretében betanító („B” képzési kör Egyéb
akkreditált/engedélyezett államilag el nem ismert
végzettség
megszerzésére
irányuló
szakmai
képzés), OKJ részszakképesítés vagy OKJ
szakképesítés képzettséget szereztek, vagy belső
képzésen
vettek
részt,
melyet
oklevelük/
tanúsítványuk/bizonyítványuk igazol.

Igazoló dokumentumok:
Tanúsítvány, bizonyítvány

Igazoló dokumentumok:
Tanúsítvány, bizonyítvány
Fentiek megfelelnek az 1304/2013/EU
Rendeletben és a Monitoring és értékelés az
európai kohéziós politikában Európai Szociális
Alap Útmutatóban foglaltaknak.

3.5.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt keretében a projektgazdának az Európai
Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében
foglalt közös kimeneti és eredménymutatók
esetében a rendeletben meghatározott feltételek
alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot
szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

A projekt keretében a projektgazdának az Európai
Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi
rendelet
hatályon
kívül
helyezéséről
szóló
1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt
közös kimeneti és eredménymutatók esetében a
rendeletben
meghatározott
feltételek
alapján
kötelező
nyilvántartást
vezetnie
és
adatot
szolgáltatnia a bevont célcsoportról.

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a
projektgazda
a
projektben
résztvevő
személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges
egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő
formában
az
adatokat
a
támogató
rendelkezésére bocsássa.

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a
Kedvezményezett
a
projektben
résztvevő
személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges
egyéni adatok összegyűjtését, és az egyéni
kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint
keletkezésüket követően, de legkésőbb a
következő év február végéig az információs
rendszerbe feltöltve a Támogató rendelkezésére
bocsássa.

Jelen projekt keretében az adatgyűjtés 4600 fő
bevont
fogvatartottra
vonatkozik,
az
engedélyezett kapcsolattartók és a közösségi
foglalkoztató ügyfelek esetében a projekt nem
gyűjt adatot.

Jelen projekt keretében az adatgyűjtés 5400 fő
bevont fogvatartottra vonatkozik, az engedélyezett
kapcsolattartók és a közösségi foglalkoztató ügyfelek
esetében a projekt nem gyűjt adatot.

3.6 Fenntartási kötelezettség
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás
befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja:

A támogatást igénylő a projekt fizikai befejezésétől
számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja:

-

a projekt keretében kialakított együttműködés
fenntartását,
a projekt keretében elkészült tájékoztató
anyagok ingyenes, online elérhetőségének
biztosítását, valamint a fogvatartottak részére




a projekt keretében kialakított együttműködés
fenntartását,
a projekt keretében elkészült tájékoztató
anyagok ingyenes, online elérhetőségének
biztosítását, valamint a fogvatartottak részére
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-

-

a releváns információk elérhetővé tételét (pl.:
faliújság, zárt láncú tv, börtönrádió),
a projekt keretében kialakított szakmai,
módszertani fejlesztések tapasztalatainak
beépítését a büntetés-végrehajtási szerv
működésébe.
közösségi foglalkoztatók fenntartását

Támogatást igénylőnek a projekt megvalósítás
befejezését
követően
tizenkét
havonta
szükséges
beszámolnia
a
vállalások
teljesüléséről, a Támogató számára.








a releváns információk elérhetővé tételét (pl.:
faliújság, zárt láncú tv, börtönrádió),
a projekt keretében kialakított szakmai,
módszertani fejlesztések tapasztalatainak
beépítését a büntetés-végrehajtási szerv
működésébe.
közösségi foglalkoztatók fenntartását és az
ahhoz
kapcsolódó
informatikai
–
kifejezetten a kormányzati gerincháló
üzemeltetésére vonatkozó – fejlesztés
fenntartását
tanműhelyek fenntartását.
Amennyiben
a
projekt
keretében
gépjármű-beszerzésre került sor, az a
vállalási időszak alatt kizárólag a projekt
eredeti céljainak megfelelő tevékenységre
használható.

A kedvezményezett a vállalási időszak leteltét követő
15 napon belül köteles beszámolni a vállalások
teljesítéséről, a Pályázati e-ügyintézés felületen
elkészített jelentés benyújtásával.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható
összköltsége legfeljebb 4.200.000.000 Ft lehet.

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható
összköltsége legfeljebb 5.734.459.047 Ft lehet.

5.3

A támogatás mértéke, összege
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege: 4.200.000.000 Ft.
5.4
Előleg igénylése

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege: 5.734.459.047 Ft.

Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális
mértéke a megítélt támogatás100 %-a központi
költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett

Jelen felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke
a megítélt támogatás100 %-a központi költségvetési
szerv
kedvezményezett
esetén,
ha
a
kedvezményezett

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a
kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós
forrásból
nyújtott
költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy

a) a fizetési számláit az Áht. alapján a
kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós
forrásból
nyújtott
költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy

b) megítélt támogatásának összege nem éri
el az ötszázmillió forintot.

b) megítélt támogatásának összege nem éri el
az ötvenmillió forintot.

5.5

Az elszámolható költségek köre
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 Eszközbeszerzés költsége
o
bekerülési érték

 Eszközbeszerzés költsége
o
bekerülési érték

Kizárólag

a

projekt

megvalósításához

Kizárólag

a

projekt

megvalósításához
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nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai,
eszközök,
bútorok
és
a
képzési
tevékenységhez
kapcsolódó
eszközök
beszerzése számolható el.

3. Szakmai tevékenységekhez
szolgáltatások költségei

kapcsolódó

 Egyéb szolgáltatási költségek
o
hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
illetékek

nélkülözhetetlen
informatikai,
irodatechnikai,
marketingkommunikációs (rollup) eszközök,
bútorok és a képzési, munkaszocializációs
tevékenységhez
kapcsolódó
eszközök
és
gépjármű beszerzése számolható el.
3.
Szakmai
tevékenységekhez
szolgáltatások költségei

kapcsolódó

 Egyéb szolgáltatási költségek
o
hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,
illetékek
o
kormányzati gerincháló kiépítése és
üzemeltetése
o
vagyonbiztosítás költsége
o
kötelező gépjárműbiztosítás és gépjármű
felelősségbiztosítás

6. A célcsoport támogatásának költségei
 Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
o
a
fogvatartottak
számára
a
szakmaképzések ideje alatt biztosított
ösztöndíj
o
munkaköri alkalmassági vizsgálat díja
o
önkéntesek, sorstárssegítők biztosítása
9. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem
vonható áfát)

6. A célcsoport támogatásának költségei
 Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
o
a fogvatartottak számára a szakmaképzések
ideje alatt biztosított ösztöndíj
o
munkaköri alkalmassági vizsgálat díja,
foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja
o
önkéntesek, sorstárssegítők biztosítása
9. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható
áfát)
o gépjárműadó

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
Eredeti szövegrész

A Felhívás keretében támogatott projektek
költségei
elszámolhatóságának
kezdete:
2015.04.11. vége: 2022. szeptember 30.

Módosított szövegrész

A Felhívás keretében támogatott projektek költségei
elszámolhatóságának kezdete: 2015.04.11. vége:
2022. december 30.

5.8 Nem elszámolható költségek köre
Eredeti szövegrész

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan
nem elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban,
különösen:











levonható áfa;
kamattartozás kiegyenlítés;
hitelkamat;
hiteltúllépés
költsége,
egyéb
pénzügyforgalmi költségek;
deviza-átváltási jutalék;
pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon
realizált árfolyamveszteség;
bírságok, kötbérek és perköltségek
föld, telek, ingatlan vásárlás;
épületek építése,
gépjármű
beszerzése
(vásárlása,
lízingelése)

Módosított szövegrész

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan
nem elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban,
különösen:











levonható áfa;
kamattartozás kiegyenlítés;
hitelkamat;
hiteltúllépés
költsége,
egyéb
pénzügyforgalmi költségek;
deviza-átváltási jutalék;
pénzügyi,
finanszírozási
tranzakciókon
realizált árfolyamveszteség;
bírságok, kötbérek és perköltségek
föld, telek, ingatlan vásárlás;
épületek építése,
infrastrukturális javak vásárlása
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infrastrukturális javak vásárlása

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Eredeti szövegrész

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen
Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban
meghatározott
esetben
felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító
Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz
közzé a szechenyi2020.hu oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy a szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt
az alábbiakról:

Módosított szövegrész

A természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó
kötelezettségek
A
Támogató
a
támogatási
kérelem
feldolgozásakor és azt követően kezeli a
támogatást igénylő illetve a kedvezményezett
által
benyújtott
adatlapokon
és
azok
mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi
tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és
jogalapok mentén.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az
általános adatvédelmi rendelet előírásainak
megfelelően – a projekt adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a
támogatást igénylő és esetleges konzorciumi
partnereinek,
szállítóinak,
tulajdonosainak
nevében és érdekében eljáró más személyek,
valamint a projekt végső kedvezményezettjei)
személyes adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése
és
a
fejlesztéspolitikai
intézményrendszer
számára
történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és
az érintettek megfelelő tájékoztatását követően
történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi
felhatalmazás,
az
érintettre
vonatkozó
szerződéses kötelezettség, vagy az érintett
előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson
alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása
képezheti,
amelyben
félreérthetetlen
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes
adatok meghatározott célból és körben történő
kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai
kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem
kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a
támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni
szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága
megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés
jogszerűségével
kapcsolatban
a
döntéselőkészítési folyamat bármely szakaszában
kétség merül fel, úgy a Támogató számára a
releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási
szakaszában is meg kell felelnie a fenti
előírásoknak.
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Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen
Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze,
vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság
indoklással ellátott közleményt tesz közzé a
www.palyazat.gov.hu oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy a www.palyazat.gov.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum,
amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Miniszteri rendeletek

Miniszteri rendeletek

9/1995. (III. 8.) IM rendelet az elítélt személyek
átszállításáról
szóló
európai
egyezmény
végrehajtásáról

9/1995. (III. 8.) IM rendelet az elítélt személyek
átszállításáról
szóló
európai
egyezmény
végrehajtásáról

44/2007. (IX.29.) IRM rendelet a büntetésvégrehajtási szervek területére történő be- és
kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek
területén tartózkodás részletes szabályairól

44/2007. (IX.29.) IRM rendelet a büntetésvégrehajtási szervek területére történő be- és
kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek
területén tartózkodás részletes szabályairól

17/2014. (XII. 19.) IM rendelet egyes igazságügyi
tárgyú
rendeleteknek
a
büntetések,
az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
2013. évi CCLX. törvénnyel összefüggő
módosításáról

17/2014. (XII. 19.) IM rendelet egyes igazságügyi
tárgyú rendeleteknek a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCLX.
törvénnyel összefüggő módosításáról
9/2011. (III. 23.) BM rendelet a büntetésvégrehajtási szervezet részéről a büntetésvégrehajtásért
felelős
miniszter
vezetése,
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek
irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a
fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében
előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről
Kormányrendeletek
44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet a büntetésvégrehajtási szervezet részéről a központi
államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek
irányában fennálló egyes ellátási
kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások
átadás-átvételének és azok ellentételezésének
rendjéről
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