Résztvevői nyilatkozatok GYIK
A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében
a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól.
Az adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek
közvetlenül kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből
való kilépéskor kérdőívet szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen
kell a kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. A kedvezményezett ezzel
kapcsolatos teendőit és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az Irányító
Hatóság a támogatási szerződéssel egyidejűleg köt meg a kedvezményezettel.

Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján 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.

Az
adatfeldolgozási
szerződés
és
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon.
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Résztvevő meghatározása:
Az 1304/2013/EK rendelet szerint résztvevőnek tekintendők azon személyek, akiknek
közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik
számára egyedi kiadásokat különítenek el.

Projektbe való belépés időpontja:
A résztvevő projektbe való belépésnek időpontja. A projektbe való belépés általában valamilyen
a projektben való részvételre vonatkozó (a résztvevő és a projektgazda vagy egyéb megvalósító
szervezett között létrejövő) megállapodás megkötése révén valósul meg. Az egyéni adatokat a
belépés napjára vonatkozó állapotnak megfelelően kell felvenni (az adatoknak akkor is a
belépés napján érvényes helyzetet kell tükrözniük, ha az adatfelvétel esetleg korábban, a
belépés napját megelőzően történik).
Kilépés időpontja

A résztvevő projektből való kilépésének időpontja. Az adatokat a kilépést követő napra, vagy a
kilépést követő 4 héten belüli időszakra vonatkozó helyzetre vonatkozóan kell felvenni. A
kilépéskori kérdőíven szereplő adatok jellemzően a résztvevő projektbe való belépéskori
munkaerőpiaci státuszát, helyzetét hasonlítják össze a résztvevő kilépéskori státuszával,
helyzetével.

Álltalános szabályok a résztvevőkre vonatkozóan:

A résztvevőket valamely projektben csak egyszer kell számolni. Egy személyt több
projektben is lehet résztvevőként számítani, de egyetlen projektben mindig csak egyszer.
Ha egy résztvevő kilép egy projektből, de egy későbbi időpontban visszatér, továbbra is egy
részvételi nyilvántartása lesz. Ebben az esetben a meglévő részvételi nyilvántartást kell frissíteni. A
kezdés dátuma és a belépéskori kérdőívhez kapcsolódó információ mindig az első részvételhez kell,
hogy kapcsolódjon, ezért azt nem szabad megváltoztatni. A második részvételnél a kilépés dátuma és
adatai az kilépéskori állapotra vonatkoznak, azokat úgy kell aktualizálni, hogy a végső kilépés
helyzetét tükrözzék.

A résztvevők jelentéséhez gyakorlati útmutató:

1. Példa: rendszeres részvétel:
A résztvevő egy művelet egyetlen projektjébe kapcsolódik, a tervezett tevékenységet befejezi, majd
kilép.

Interjú/átirányítás
képzésre

Kezdés dátuma

Belépéskori kérdőívet szükséges kitölteni.
Amennyiben az interjú/átirányítás pontján
információt gyűjtenek, azt a belépéskor
ellenőrizni kell.

3 hónapos képzési rend

Kilépés dátuma

A műveletből való kilépés pontján lévő
helyzetéhez kapcsolódik (azaz a
kilépési dátumhoz), vagy e pont (után)
4 héten belül. A kilépéskori kérdőívet
szükséges kitölteni

2. Példa: rendszeres részvétel korai kilépéssel

A résztvevő egy művelet egyetlen projektjébe kapcsolódik, de nem fejezi be a tervezett tevékenységet
és ezért a vártnál korábban lép ki. A kilépés dátuma, és így az a pont, amire a közvetlen kilépéskori
kérdőívnek vonatkozni kell, mindig az a dátum, amikor a résztvevő kilép a műveletből és nem a
tervezett kilépés dátuma.

3 hónapos képzési rend (tervezett)
Interjú/átirányítás képzésre
2 hónap

1 hónap

Kezdés dátuma

Kilépés dátuma

Belépéskori kérdőívet szükséges kitölteni.
Amennyiben az interjú/átirányítás pontján
információt gyűjtenek, azt a belépéskor
ellenőrizni kell.

A műveletből való kilépés pontján lévő
helyzetéhez kapcsolódik (azaz a kilépési
dátumhoz), vagy e pont (után) 4 héten belül. A
kilépéskori kérdőívet szükséges kitölteni

3. Példa: projekt megvalósításán belül több projektben való részvétel
A kilépés dátuma mindig az az utolsó dátum, amikor a résztvevő a megvalósítás alatt egy (részben)
finanszírozott tevékenységében részt vett. Amenyiben a munkáltató úgy határoz, hogy megtartja a
résztvevőt a támogatási periódus végét követően is, akkor a résztvevő továbbra is ugyanabban a
munkakörben marad, és a helyzete nem változik (azaz továbbra is foglalkoztatott). Ebben az esetben a
kilépés dátuma még mindig a támogatási időszak vége, de a kilépéskori kérdőíven a résztvevőt
„kilépéskor foglalkoztatásban” kell rögzíteni és nem, mint „kilépéskor munkát keres”.

Interjú/átirányítás

projekt megvalósítása

IT képzés

Tanácsadás

3 hónap támogatott foglalkoztatás
Kilépés dátuma

Kezdés dátuma

Foglalkoztatott

Belépéskori kérdőívet szükséges kitölteni. Amennyiben az
A kilépéskori kérdőívet szükséges kitölteni a támogatott időszak
interjú/átirányítás pontján információt gyűjtenek, azt a belépéskor utolsó napjára.

4. Példa: Egy műveletből való kilépés, majd ugyanabba történő visszalépés
Egy résztvevőt egy műveleten belül csak egyszer lehet számolni, függetlenül attól, hogy hányszor lép
be vagy lép ki ugyanabból a műveletből.
Példánkban egy újonnan érkezett migráns, aki hazájában többéves munkatapasztalatot szerzett, de nem
beszéli annak az országnak a nyelvét, ahova költözött. A résztvevőt intenzív nyelvtanfolyamra küldik,
ami a tervek szerint 3 hónapos. 2 hónap után munkát talál valamely személyes kapcsolaton keresztül
és kimarad a képzésből. Ekkor rögzítik a kilépés dátumát és a közvetlen eredmény az, hogy a
résztvevő kilépéskor foglalkoztatásban van.

3 hónapos képzési rend (tervezett)
2 hónap

Kezdés
dátuma

1 hónap

Kilépés
dátuma

Belépéskori kérdőívet szükséges kitölteni arra a
kezdési dátumra, ami ebben az esetben a képzés
első napja.

Foglalkoztatás...

A kilépéskori kérdőívet szükséges kitölteni a kilépés dátumára, ami
ebben az esetben az a dátum, amikor a résztvevő kimaradt a képzésből
azért, hogy megkezdje a munkát).

A gyakorlatban a munka nem vált be. Kommunikációs nehézségek adódtak és a munkáltató úgy
találta, hogy a résztvevő képességei nem felelnek meg a szükséges szintnek. A résztvevőt visszaveszik
a képzésbe, és két részidős tanfolyamban helyezik el, az egyik a nyelvi készségek fejlesztésére, a
másik a meglévő munkavégzési képességek finomítására és az új országban működő munkáltatók által
megkövetelt szintre hozatalára. Ez ugyanabba a műveletbe való újbóli belépés.

Újbóli belépés
Eredeti
kilépés

Készségekre vonatkozó képzés

2 hónapos nyelvi képzés

További nyelvi képzés
Művelet

Kezdés
dátuma
Belépéskori kérdőívet
szükséges kitölteni arra a
kezdési dátumra, ami ebben az
esetben a képzés első napja.

Kilépés
dátuma

1 hónap
foglalkoztatás

Újra-belépéskor törölni kell a meglévő
kilépési dátumot és a kapcsolódó
kilépéskori kérdőívet.

Kilépés
dátuma

Képesített

Új kilépési dátum (azaz a műveletből való
legutolsó kilépés dátuma) kilépéskori kérdőívet
szükséges kitölteni.

