Módosult a Nő az esély – foglalkoztatás című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Nő az esély – foglalkoztatás” című (EFOP-1.1.3-17 kódszámú)
felhívás az alábbiak szerint:
I.

Módosul a felhívás 1. oldala az alábbiak szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
„a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 3.500.000-189.000.000 forint közötti
vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig;”
a következő szöveg kerül:
„a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 3.500.000-300.000.000 forint közötti
vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a rendelkezésre álló forrás erejéig; ”
II.

Módosul a felhívás 1.2 pontja az alábbiak szerint:

„A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg az EFOP
éves fejlesztési keretében 3.150.000.000 forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-900 db.
Egy munkakörre vetített
10.000.000 forint.

pályázható

összeg

minimum 3.500.000

forint,

maximum

Egy támogatást igénylő által igényelhető összeg a vállalt munkakörök számának
függvényében: minimum 3.500.000 forint, maximum 300.000.000 forint. Egy pályázó
maximum 30 munkakörre nyújthat be támogatási kérelmet.”
III. A felhívás 3.1.1. pont I. Projekt szakmai megvalósítása
található felsorolás kiegészül az alábbiak szerint:

alpontban

„e) célcsoporttag képzése,
A célcsoporttagok képzése kötelező, kivéve ha a bevonni kívánt célcsoporttag már
rendelkezik a megfelelő képzettséggel (ld. még Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai
elvárások - Kötelező együttműködésre vonatkozó előírás). A képzést az EFOP -1.1.2-16
konstrukció kedvezményezettje valósítja meg, a képzéshez kapcsolódó útiköltséget
azonban a célcsoporttagot foglalkoztató intézménynek szükséges terveznie.”
IV.

a)

Módosul a felhívás 3.4.1.1 pont Kötelező együttműködésre vonatkozó
előírás az alábbiak szerint:
Az utolsó bekezdés az alábbira módosul:
„A program keretében szociális szolgáltatások esetében kapacitásbővítésre nincs
lehetőség. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, hatálya alá eső szolgáltatások esetén, a kapacitásbővítés
létrehozására vonatkozóan kötelező az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családi és
Szociális Szolgáltatások Főosztálya szakvéleményét kikérni.”

b)

Az alábbi lábjegyzet került beillesztésre:
„A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett szociális szolgáltatók, intézmények és
fenntartóik tekintetében az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről 3. sz. melléklete alapján.
A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és fenntartóik tekintetében, a 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet
a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 2.
sz. melléklete alapján.”

V.

Módosul a felhívás 4.3 pontja az alábbiak szerint:

A támogatási kérelmek benyújtásának kezdő dátuma 2017. április 7-ről, május 5-re
módosul.
VI.

Módosul a felhívás 4.4.1 pontja az alábbiak szerint:

Az alábbi szövegrész helyébe:
„Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség
tisztázó kérdés alkalmazására.”
a következő szöveg kerül:
„Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint van lehetőség
tisztázó kérdés alkalmazására.”
VII. Módosul a felhívás 4.4.2 pont 3. alpontja az alábbiak szerint:
Az 5. értékelési szempont:
„Az „EFOP-1.1.2-16 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás” című konstrukció
Kedvezményezettjével kötött együttműködési megállapodás benyújtásra került.”
törlésre került.
VIII. Módosul a felhívás 5.3 pontja az alábbiak szerint:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3.500.000 Ft,
maximum 300.000.000 Ft.
IX.

Módosul a felhívás 5.5 pont
alpontja az alábbiak szerint:

6.

Célcsoport

támogatásának költségei

a)
Az alábbi szövegrész helyébe:
„Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
o
bértámogatás költsége (bér és járulék) (maximum bruttó 212.000, - Ft/fő/hó)”
a következő szöveg kerül:
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
o
bértámogatás költsége (bér és járulék) (maximum bruttó 300.000, - Ft/fő/hó)”
b)

A Célcsoport személyi jellegű ráfordításai kiegészül a következő ponttal:
„o célcsoport foglalkoztatásához kapcsolódó szállásköltség”

c)
Az alábbi szövegrész helyébe:
„Célcsoport útiköltsége
o
utazási költség munkába járáshoz
o
szállásköltség munkába járáshoz”
a következő szöveg kerül:
„Célcsoport útiköltsége
o
utazási költség”
X.

Módosult a felhívás 6. pontja az alábbiak szerint:

a) Az Aláírási címpéldány a felhívás 6.2 pontjából átkerült a 6.1 pontjába.
b) A „Nyilatkozat a nemzeti hovatartozásról” törlésre került.
XI.

Kiegészítésre került a felhívás 8. pont A Felhívással, a projektkiválasztási
eljárással
és
a
projektmegvalósítással
kapcsolatos
legfontosabb
jogszabályok alpontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:

„15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről”

