Módosult a Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” című (GINOP5.3.8-17 kódszámú) felhívás módosult. A módosításokat a mellékelt táblázat foglalja össze.
A kitöltőprogram módosításáig a támogatási kérelmek benyújthatósága a mai naptól szünetel.

Módosuló

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

megnevezése
1.1
A
felhívás
indokoltsága
és
A támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
célja

1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44. § szerinti
munkahelyi bölcsődék létrehozásához igényelheti a foglalkoztató,
munkáltató. A támogatás legalább 5, legfeljebb 71 fő 3 éven aluli
gyermek rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez
igényelhető.
A támogatás igénybe vehető a szolgáltatást nyújtó személyek
képzéséhez és foglalkoztatásához (bér és szociális hozzájárulási adó), a
munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos adminisztratív
költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének kialakításához és az
ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Ezenkívül a munkáltató
1

ma xi mum 8 fő l ehet, amennyi ben va lamennyi gyermek betöltötte a második életévét

A fejezet szövege aktualizálásra került.
Lényegi módosítás az alábbi részekben történt:
A támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44. § szerinti
munkahelyi bölcsődék létrehozásához igényelheti a foglalkoztató,
vagy a foglalkoztatóval megállapodást kötött Gyvt.-ben
meghatározott fenntartó. Tekintettel arra, hogy a cégek, vállalatok
(foglalkoztatók) nem eléggé felkészültek a munkahelyi bölcsőde
működtetésére, biztosíthatják a szolgáltatást egy megfelelő
gyakorlattal rendelkező szolgáltató közreműködésével. Ettől a
szolgáltatási forma nem változik, hiszen az továbbiakban is
munkahelyi bölcsődeként működne, akár a foglalkoztató székhelyén,
vagy az általa biztosított ingatlanban, elsősorban a nála alkalmazásban

3.1.2.1 Kötelezően
megvalósítandó,
önállóan
nem
2

3

támogatást igényelhet a munkába visszatérő kisgyermekes szülő
képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az elem önállóan nem,
csak a bölcsődei ellátás kialakítása mellett támogatható).
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek
támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

álló munkavállalók gyermekei számára. A munkahelyi bölcsődei
szolgáltatást kizárólag akkor biztosíthatja a foglalkoztatón kívül egy
másik fenntartó (továbbiakban: egyéb fenntartó), ha a munkahelyi
bölcsőde működtetésére a foglalkoztatóval megállapodást köt és ezzel
egyidejűleg a munkahelyi bölcsőde szolgáltatásának fenntartójává
válik. A támogatás legalább 5, legfeljebb 72 fő 3 éven aluli gyermek
rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez igényelhető.
A támogatás igénybe vehető a bölcsődei szolgáltatást nyújtó
személyek képzéséhez 3 és foglalkoztatásához (bér és szociális
hozzájárulási adó), a munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos
adminisztratív költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének
kialakításához és az ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez.
Ezen kívül a munkáltató támogatást igényelhet a munkába visszatérő
kisgyermekes szülő képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az
elem önállóan nem, csak a bölcsődei ellátás kialakítása mellett
támogatható).
A projekt konzorciumi formában is megvalósítható, amely keretében
egy vagy több foglalkoztató közösen, vagy a munkáltató a bölcsődei
szolgáltatással kapcsolatos szakmai ismeretekkel rendelkező, a Gyvt.
5. § s) pontja szerinti fenntartónak minősülő szervezettel közösen hoz
létre munkahelyi bölcsődei szolgáltatást.
Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek
támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar
átalakítása, felújítása (bérelt ingatlant is beleértve);

a munkahelyi bölcsőde helyiségek, kapcsolódó játszókert, - udvar
átalakítása, felújítása, kialakítása (bérelt ingatlant is beleértve);

maximum 8 fő lehet, amennyiben valamennyi gyermek betöltötte a második életévét
a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy ké pzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

támogatható
tevékenységek ba)
pontja módosult
3.1.2.2 Választható,
önállóan
nem
támogatható
tevékenységek bb)
pontja módosult
3.1.2.2 Választható,
önállóan
nem
támogatható
tevékenységek
d)
pont kiegészült egy
lábjegyzettel
3.3
Nem
támogatható
tevékenységek
c.
pont kiegészült

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások
a)
2.
pontja
módosult

a munkahelyi bölcsőde helyszínének bérlése, amennyiben az nem
alakítható ki a foglalkoztatónál (épület, helyiségek, szükség esetén
játszókert,- udvar);

a munkahelyi bölcsőde helyszínének (épület, helyiségek, szükség
esetén játszókert,- udvar) bérlése, kizárólag abban az esetben,
amennyiben az bizonyítható módon nem alakítható ki a
foglalkoztatónál;
Lábjegyzet: a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó
személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó
személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet

-

Amennyiben nem a munkavégzés helyszínéül szolgáló épületben kerül
kialakításra a munkahelyi bölcsőde, azon a településen belül kell
kialakítani azt, ahol a projektben érintett szülők dolgoznak. (Településen
kívüli munkahely esetén a munkahelyhez közeli településen.) A
munkahelyi bölcsőde helyszínének kiválasztásánál törekedni kell arra,
hogy az a szülők számára a munkahelyről könnyen és rövid idő alatt
megközelíthető legyen.

A munkahelyi bölcsőde céljára szolgáló helyiség/ingatlan (épület,
helyiségek, szükség esetén játszókert,- udvar) bérlése kizárólag abban
az esetben támogatható, ha a munkáltató telephelye bizonyítható
módon nem alkalmas a munkahelyi bölcsőde helyszínének
kialakítására.
Amennyiben nem a munkavégzés helyszínéül szolgáló épületben kerül
kialakításra a munkahelyi bölcsőde, azon a településen belül kell
kialakítani azt, ahol a projektben érintett szülők dolgoznak.
(Településen kívüli munkahely esetén a munkahelyhez közeli
településen.) A munkahelyi bölcsőde helyszínének a szülők számára a
munkahelyről könnyen és rövid idő alatt megközelíthetőnek kell
lennie. Ez a feltétel akkor teljesül, ha a munkahelytől a bölcsőde
helyszíne a szülők munkába járásának szokásos útvonalán és

megközelítési módjával könnyen és rövid idő alatt megközelíthető.
3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások
b) 1., 2., 7., 8.
pontja módosult

1.

A támogatást igénylő döntése alapján a munkahelyi bölcsődében
a szolgáltatást nyújtó személy foglalkoztatására az alábbi
munkakörök létesíthetők:

a. szolgáltatást nyújtó személy,
b. kisgyermeknevelő (egyéb szakképesítéssel rendelkező
személy, a fenntartó döntése alapján létrehozható
munkakör).
A szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltő
személynek eredményesen el kell végeznie a
szolgáltatásnyújtás megkezdéséig a 3.4.1.1 d) pont első
pontjában szereplő képzést.
A kisgyermeknevelő munkakört betöltő személynek
rendelkeznie kell az alábbi kisgyermeknevelő munkakör
betöltéséhez előírt képesítéssel:
a.
b.
c.
d.
e.

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemőés
gyermeknevelő-gondozó
(OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
f. csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
g. csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);
h. vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű

1.

A támogatást igénylő döntése alapján a munkahelyi
bölcsődében a gyermeknevelést, gondozást végző személy
foglalkoztatására az alábbi munkakörök létesíthetők:

a. szolgáltatást nyújtó személy (alkalmazásához a 3.4.1.1
d) pont első pontja szerinti 100 órás tanfolyam
elvégzése kötelező),
b. kisgyermeknevelő (alább felsorolt szakképesítéssel
rendelkező személy),
c. segítő személy a 3.4.1.1. b) 3. pontja szerint
(alkalmazásához nem kell a 3.4.1.1 d) pont első
alpontja szerinti 100 órás tanfolyam)
A szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltő
személynek eredményesen el kell végeznie a
szolgáltatásnyújtás megkezdéséig a 3.4.1.1 d) pont első
pontjában szereplő képzést.
A kisgyermeknevelő munkakört betöltő személynek
rendelkeznie kell az alábbi kisgyermeknevelő munkakör
betöltéséhez előírt képesítéssel:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

személy
Az ellátás biztosításához – a támogatást igénylő döntése alapján
–1 fő szolgáltatást nyújtó személy, vagy 1 fő kisgyermeknevelő
alkalmazása szükséges. Amennyiben a munkahelyi bölcsőde
nyitva tartása indokolja, egynél több személy is alkalmazható a
nyitvatartási idő és a munkaidőre vonatkozó szabályok
figyelembe vételével.
2. A hat-, a hét- vagy a nyolcfős munkahelyi bölcsődei csoportban
szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása is, aki a
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján részt
vesz a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. A
segítő személy munkaidejét a gyermekek napirendjéhez
igazodóan kell megszervezni.
7. A munkahelyi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó
személynek háromévente legalább egy alkalommal részt kell
vennie a módszertani szerv által kijelölt szervezet által tartott
a. szakmai továbbképzésen, vagy
b. sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó munkahelyi
bölcsőde esetén speciális szakmai továbbképzésen.
8. Amennyiben a szükségletfelmérés alapján sajátos nevelési
igényű gyermek nevelése, gondozása várható, a területileg
illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel való
együttműködés megkönnyítése érdekében a fentieken túl plusz
1 fő segítő személy alkalmazható, akinek feladata a sajátos
nevelési igényű gyermek(ek) kísérése a korai fejlesztés helyszíne
és a munkahelyi bölcsőde között.
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A Gyvt. 96. § (7) bekezdése alapján kijelölt szerv.

g. csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ);
h. vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező:
védőnő,
pedagógus,
felsőfokú
szociális
alapvégzettségű személy
Az ellátás biztosításához – a támogatást igénylő döntése
alapján – 1 fő szolgáltatást nyújtó személy, vagy 1 fő
kisgyermeknevelő alkalmazása szükséges. Amennyiben a
munkahelyi bölcsőde nyitva tartása indokolja, egynél több
személy is alkalmazható a nyitvatartási idő és a munkaidőre
vonatkozó szabályok figyelembe vételével.
A munkahelyi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó
személyt/kisgyermeknevelőt – a fenntartói formát figyelembe
véve – munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban
kell foglalkoztatni.
2. A hat-, a hét- vagy a nyolcfős munkahelyi bölcsődében a
szolgáltatást nyújtó személy vagy a kisgyermeknevelő mellett,
szükséges plusz 1 fő segítő személy alkalmazása is, aki a
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján részt
vesz a naponta rendszeresen előforduló tevékenységekben. A
segítő személy munkaidejét a gyermekek napirendjéhez
igazodóan kell megszervezni.
7. A munkahelyi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó
személynek háromévente legalább egy alkalommal részt kell
vennie a módszertani szerv 4 által kijelölt szervezet által tartott
a. szakmai továbbképzésen, vagy
b. sajátos nevelési igényű, illetve gyógypedagógiai,
tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra

jogosult gyermeket is ellátó munkahelyi bölcsőde
esetén speciális szakmai továbbképzésen.
8. Amennyiben a szükségletfelmérés alapján sajátos nevelési
igényű, illetve gyógypedagógiai, tanácsadásra, korai
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése,
gondozása várható, a területileg illetékes pedagógiai
szakszolgálati
intézménnyel
való
együttműködés
megkönnyítése érdekében a fentieken túl plusz 1 fő segítő
személy is alkalmazható a projekt keretén belül, akinek a
feladata a sajátos nevelési igényű, illetve gyógypedagógiai,
tanácsadásra,
korai
fejlesztésre
és
gondozásra
jogosultgyermek(ek) kísérése a korai fejlesztés, gondozást
biztosító intézmény helyszíne és a munkahelyi bölcsőde
között.
3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások
d)
1.
pontja
módosult
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A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy képzése keretében az alábbi
tanfolyamok elvégzése támogatható:
Amennyiben a szolgáltatást nyújtó személy kerül alkalmazásra, abban az
esetben elegendő a munkakör betöltéséhez a családi napközit
működtetők és házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek részére
szervezett 40 órás tanfolyam5 elvégzése.
Felhívjuk a figyelmet, hogy folyamatban van egy új képzési jogszabály
kidolgozása, melyet majd a jogszabály hatályba lépését követően kell
alkalmazni. Azonban azon személyeknek, akik sikeresen
elvégezték/elvégzik az ESzCsM rendelet alapján a családi napközire
felkészítő tanfolyamot, egy 20 órás különbözeti tanfolyamot kell majd
letenni, melynek költsége szintén elszámolható a projekt keretében.

A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy képzése keretében kizárólag
a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a
napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy
képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.)
EMMI rendeletben meghatározott tanfolyamszervező által biztosított
tanfolyam elvégzése támogatható.

A hel yettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vi zsgakövetelményeiről, valamint az ö rökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő ta nfol ya mról
s zól ó 29/2003. (V. 20.) ESzCs M rendel etben el őírta k s zeri nt

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor már elérhető az új
képzési jogszabály alapján elvégzendő 100 órás tanfolyam, és a
szolgáltatást nyújtó személy korábban nem végezte el a családi napközit
működtetők és házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek részére
szervezett 40 órás tanfolyamot, kizárólag e 100 órás tanfolyam elvégzése
támogatható.
Fenti képzések elvégzése csak abban az esetben támogatható, ha
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy a támogatást igénylő
alkalmazásában áll.
3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások
e)
5.
pontja
módosult

Egy munkahelyi bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban

Egy munkahelyi bölcsődében legfeljebb hét gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban

a. valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy
b. sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak.

c. valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy
d. sajátos nevelési igényű, illetve gyógypedagógiai,
tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermeket is nevelnek, gondoznak.

Az a) pont szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc
gyermek nevelhető, gondozható.
A b) pont szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha egy sajátos
nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb öt gyermek, ha kettő
vagy három sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, legfeljebb
három gyermek nevelhető, gondozható.

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások
e) 6-7., 9. és 11.

6. A munkahelyi bölcsődében a gyermek napi gondozási ideje
legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra lehet.

Az a) pont szerinti esetben egy bölcsődei csoportban legfeljebb nyolc
gyermek nevelhető, gondozható.
A b) pont szerinti esetben egy bölcsődei csoportban, ha egy sajátos
nevelési igényű, illetve gyógypedagógiai, tanácsadásra, korai
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb öt
gyermek, ha kettő vagy három sajátos nevelési igényű, illetve
gyógypedagógiai, tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra
jogosult gyermeket látnak el, legfeljebb három gyermek nevelhető,
gondozható.
6. A munkahelyi bölcsődében a gyermek napi gondozási ideje
legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra lehet. A
munkahelyi bölcsőde nyitvatartási idejének igazodnia kell a

pontja
és
a
Kötelező
adatszolgáltatás c.
rész esetében a 2.
adat megnevezése
módosult

7. Amennyiben a munkahelyi bölcsődében sajátos nevelési igényű
gyermek ellátása is történik, abban az esetben együtt kell
működnie a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy
fejlesztő nevelését ellátó, területileg illetékes pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel.
9. A munkahelyi bölcsőde elsősorban a fenntartó munkáltatónál
keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára
biztosíthat ellátást, de a betöltetlen férőhelyeken más, az adott
településen élő gyermekeket is elláthat. (Az ellátott gyermekek
legalább fele +1 gyermek a munkahelyi bölcsődét fenntartó
munkáltatónál keresőtevékenységet folytató személyek
gyermekei kell, hogy legyenek. 6)
11. Az alábbi két költségelem vonatkozásában összesen maximum
elszámolható költség gyermekenként 5 fős csoport esetén bruttó
2.223.200 Ft7, 7 fős csoport esetén 2.307.543 Ft8, melyek egy
munkahelyi bölcsődei csoport létrehozása esetén érvényesek:
Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak
személyi jellegű ráfordításai és költségei (5.5. d) pont) valamint
Beruházások (5.5. f) pont).
A megvalósítási időszak alatt a szülőktől térítési díj (azon szervezetek
esetében, amelyek nem tartoznak a társasági adóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény hatálya alá az étkezés költségét kivéve) nem kérhető és a

6

munkáltatónál foglalkoztatottak munkaidejéhez és munkaidő
beosztásához.
7. Amennyiben a munkahelyi bölcsődében sajátos nevelési
igényű, illetve gyógypedagógiai, tanácsadásra, korai
fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása is
történik, abban az esetben együtt kell működnie a gyermek
korai fejlesztését és gondozását, vagy fejlesztő nevelését
ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati
intézménnyel.
9. A munkahelyi bölcsőde elsősorban a támogatást igénylő
munkáltatónál keresőtevékenységet folytató személyek
gyermekei számára biztosíthat ellátást, de a betöltetlen
férőhelyeken más, az adott településen élő gyermekeket is
elláthat. A megvalósítási időszakban az ellátott gyermekek
legalább fele +1 gyermek a támogatást igénylő munkáltatónál
keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei kell, hogy
legyenek.
11. Az alábbi két költségelem vonatkozásában összesen maximum
elszámolható költség gyermekenként 5 fős csoport esetén
2.888.080 Ft9, 7 fős csoport esetén 2.908.052 Ft10 , melyek egy
munkahelyi bölcsődei csoport létrehozása esetén érvényesek:
Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak
személyi jellegű ráfordításai és költségei (5.5. d) pont)
valamint Beruházások (5.5. f) pont).

A feltétel teljesülése a szükségletfelmérésben, az 1. mérföldkőnél és a projekt fizikai befejezésekor kerül vizsgálatra.
Amennyiben kettő vagy három sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el, és emiatt legfeljebb három gyermek nevelhető a csopo rtban, akkor az 5 fős csoportra vonatkozó korlátot kell figyelembe venni
8
Amennyiben a tényleges létszám 6 vagy 8 fő, akkor a 7 fős csoportra vonatkozó korlátot kell figyelembe venni.
9
Amennyiben kettő vagy három sajátos nevelési igényű, illetve gyógypedagógiai, tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermeket látnak el, és emiatt legfeljebb három gyermek nevelhető a
csoportban, akkor az 5 fős csoportra vonatkozó korlátot kell figyelembe venni
10
Amennyiben a tényleges létszám 6 vagy 8 fő, akkor a 7 fős csoportra vonatkozó korlátot kell figyelembe venni.
7

munkahelyi bölcsődére a központi költségvetésből állami támogatás
(normatíva) sem vehető igénybe.
Kötelező adatszolgáltatás:

A megvalósítási időszak alatt a szülőktől térítési díj nem kérhető
és a munkahelyi bölcsődére a központi költségvetésből állami
támogatás (normatíva) sem vehető igénybe. Az étkezési költségek
megtérítése céljából a szülőktől hozzájárulás kérhető.

Adat
A munkahelyi bölcsődékben foglalkoztatott személyek száma
(szolgáltatást nyújtó és segítő)

Kötelező adatszolgáltatás:
Adat
A munkahelyi bölcsődékben foglalkoztatott személyek száma
(szolgáltatást nyújtó, vagy kisgyermeknevelő és segítő)

3.5.2
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre álló
időtartam
3.6.1
A
projekt
területi korlátozása

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2021. július 31-re
módosult.
A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás
helyszínén üzemeltetni.
A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, ÉszakAlföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl)
területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek
nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az
esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban
kell lennie.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. […]
A támogatást igénylő szervezeteknek – konzorciumi megállapodás
esetén a konzorciumi tagoknak is – székhellyel vagy telephellyel kell
rendelkeznie azon a településen, ahol a projekt megvalósul.

A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, ÉszakAlföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl)
területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási
kérelmek nyújthatók be. A projekt több helyszínen is megvalósítható,
de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé
fejlett régiókban kell lennie.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, fióktelepe, vagy a
munkahelyi bölcsőde céljára szolgáló helyiség/ingatlan bérlése esetén
a bejegyzett magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel

azonos településen lévő bérelt helyiség/ ingatlan lehet. […]

3.6.2 A fejlesztéssel
érintett ingatlanra
vonatkozó
feltételek

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül
szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell
számvitelileg aktiválni. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő
köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

3.7.1 Indikátorok

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a támogatást igénylő a
projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.
Indikátor
neve

Alap

A munka
és a
magánélet
összehang
olását
ESZA
segítő
programba
n
résztvevők
száma

Mértékegység

fő

Típusa1

Célérték
(2023)

Eredmén
y

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

célérték
nélkül

Azonosít
ó

5.3.2

A támogatást igénylő szervezeteknek – székhellyel vagy telephellyel
kell rendelkeznie azon a településen, ahol a projekt megvalósul.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás
helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, fióktelepre
vagy bérelt helyiségre/ingatlanra) kell számvitelileg aktiválni. A
támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás
helyszínén üzemeltetni.

Jelen Felhívás keretében az Operatív Programban foglaltaknak
megfelelően a kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot
szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:
A megvalósítás időszakában a támogatást igénylő a projekt
megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.
Indikátor neve

Alap

Mértékegység

A munka és a
magánélet
összehangolás
át segítő
programot
pozitív
munkaerőpiaci

ESZA

fő

Típusa1

OPeredmény

Célérték Azonosí
tó
(2023)

célérték
nélkül

5.6.2

A munka és a magánélet összehangolását segítő programban
résztvevőnek minősül e felhívás keretében: az a munkavállaló, aki a
támogatási kérelem keretében létrehozott munkahelyi bölcsődei
szolgáltatást igénybe veszi a projektidőszak alatt. A támogatást igénylő
saját munkavállalóját és más igénybevevőket egyaránt be kell számítani.
Egy gyermek esetében egy szülőt lehet résztvevőként beszámítani.

kimenettel
záró
(munkahelyét
megtartott,
munkába
visszatért vagy
újból
elhelyezkedett
) résztvevők
száma
A munka és a
magánélet
összehangolás
át segítő
programban
résztvevők
száma

ESZA

fő

OPkimeneti

célérték
nélkül

5.3.2

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
A munka és a magánélet összehangolását segítő programban
résztvevőnek minősül e felhívás keretében: az a munkavállaló, aki a
támogatási kérelem keretében létrehozott munkahelyi bölcsődei
szolgáltatást igénybe veszi a projektidőszak alatt. A támogatást
igénylő saját munkavállalóját és más igénybevevőket egyaránt be kell
számítani. Egy gyermek esetében egy szülőt lehet résztvevőként

beszámítani, kivéve ha mindkét szülő a munkahelyi bölcsődét
létrehozó foglalkoztató munkavállalója.

3.7.3 Egyéni szintű
adatgyűjtés ESZA
forrásból
megvalósuló
felhívások esetén

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.

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
képzésben résztvevő munkavállalókról, illetve a projekt keretében
foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek)ről.

3.8
Fenntartási
kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5
évig, mikro-, kis-és közepes vállalkozások esetén 3 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatást igénylő
vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott munkahelyi bölcsődét a
fenntartási időszak végéig fenntartja.
a) A fenntartási időszakban igénybe vehető a munkahelyi
bölcsődére a központi költségvetésből az állami támogatás
(normatíva). (2017-ben az egy gyermek után igénybe vehető
bölcsődei támogatás összege (normatíva) 494 100 Ft/év. A
munkahelyi bölcsődék esetén a támogatást igénylők a fenti
összeg 30%-ára jogosultak, azaz 148.230 Ft/év/gyermek
összegre, valamint differenciált támogatásra a hátrányos
helyzetű (alapnormatíva 105%-a), a halmozottan hátrányos
helyzetű (alapnormatíva 110%-a) és a sajátos nevelési igényű
gyermekek (alapnormatíva 150%-a) ellátása esetén.)

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5
évig, mikro-, kis-és közepes vállalkozások esetén 3 évig a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A támogatást
igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott bölcsődei
ellátást a fenntartási időszak végéig biztosítja és fenntartja.
a) A fenntartási időszakban igénybe vehető a munkahelyi
bölcsődére a központi költségvetésből az állami támogatás
(normatíva). (2018-ban az egy gyermek után igénybe vehető
bölcsődei támogatás összege (normatíva) költségvetési szerv
esetén 360 000 Ft/év/gyermek, más fenntartó esetén 180 000
Ft/év/gyermek.
b) Amennyiben a munkahelyi bölcsőde jelen felhívás keretében a
foglalkoztatóval kötött megállapodás alapján került
kialakításra, a fenntartási kötelezettség úgy is teljesíthető,
hogy a létrehozott bölcsődei szolgáltatást az együttműködési
megállapodás alapján munkáltatónál foglalkoztatott
munkavállalók gyermekei számára továbbra is fenntartja.
c) A fenntartási időszakban a szolgáltatást elsősorban a

támogatást
igénylő
munkáltatónál
foglalkoztatott
munkavállalók gyermekei részére kell a továbbiakban is
nyújtani, akiket a felvétel során is előnyben kell részesíteni.
3.10 Önerő

A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról - választása szerint
- legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is)
benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt
megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
(Költségvetési szervek esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az
irányító szerv vezetőjének nyilatkozata is szükséges a saját forrás
biztosításáról),
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből
szükséges fedeznie.

4.1.
Támogatást
igénylők köre c)
pontja
és
a
konzorciumra
vonatkozó
rész
módosult

Ha a támogatást igénylő mikro-, kis- és középvállalkozás vagy
nagyvállalat, az önerő rendelkezésre állásról - választása szerint legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is)
benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt
megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Költségvetési szervek esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül
az irányító szerv vezetőjének nyilatkozata is szükséges a saját forrás
biztosításáról.
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit saját
forrásból szükséges fedeznie.

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási
kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 10 fő volt.

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási
kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 10 fő, egyéb fenntartó esetében minimum 3 fő volt.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában is van lehetőség. A konzorciummal szemben támasztott
feltételek:
 konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást
igénylők körére meghatározott feltételeknek;
 a konzorciumi tagok maximális száma 3 (a konzorcium-vezetővel
együtt);
 egy szervezet csak 1 konzorciumban vehet részt;
 finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás;
A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük,
melyet a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására
konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciummal szemben
támasztott feltételek:
 konzorciumi tagonként szükséges megfelelni a támogatást
igénylők körére meghatározott feltételeknek;
 a konzorciumi tagok maximális száma 5 (a konzorciumvezetővel együtt);
 egy foglalkoztató csak egy konzorciumban vehet részt, míg
egy egyéb fenntartónak minősülő szervezet maximálisan 3
konzorciumnak lehet tagja;
 egyéb fenntartónak minősülő szervezet csak konzorciumi

5.4
igénylése

Előleg

Amennyiben a konzorcium tagjainak székhelye vagy telephelye egy ipari
parkon belül vagy egy irodaházban található, az ipari park illetve az
irodaház
üzemeltetője
együttműködő
partnerként
bevonható
a
konzorciumba, amennyiben az a munkahelyi bölcsőde tervezett helyszíne
alapján szükséges. Az együttműködő partner támogatásban nem
részesül.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés
meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak
különösen
indokolt
esetben
az
Irányító
Hatóság
előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

formában nyújthat be támogatási kérelmet;
amennyiben a projekt megvalósítása több foglalkoztató közötti
megállapodás alapján történik, abban az esetben a
konzorciumi megállapodásuk alapján az egyikük lesz a
fenntartó;
 finanszírozás módja tagonként történő finanszírozás;
A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük,
melyet a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni szükséges.
Amennyiben a konzorcium tagjainak székhelye vagy telephelye egy
ipari parkon belül, irodaházban vagy üzletközpontban található, az ipari
park, az irodaház illetve az üzletközpont üzemeltetője együttműködő
partnerként bevonható a konzorciumba, amennyiben az a munkahelyi
bölcsőde tervezett helyszíne alapján szükséges. Az együttműködő
partner támogatásban nem részesül.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés
meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban
csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.

Jelen
Felhívás
keretében
támogatott
projektek
esetében
az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg
maximális mértéke a megítélt támogatás

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg
maximális mértéke a megítélt támogatás

a) 50%-a de kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén,
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi
költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) 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) 50%-a kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén,
b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi
költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat,
köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával



bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió
forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől
számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani.
Jelen Felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.

rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el a százmillió
forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, közvetlen
vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az
irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári
évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található
meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5)
Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől
számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani.
Jelen Felhívás keretében nem lehetséges szállítói finanszírozás.

5.5.1 Átalány alapú
elszámolás
alkalmazása

A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%.

A százalékos átalány mértéke: 15%, figyelemmel a vonatkozó
költségkorlátokra (ld. felhívás 5.7 pontja).

5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei q)
pont

Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének
3.5. pontja szerint számolható el. Saját teljesítésként számolható el a
projekt előkészítés költségtípuson az 5.5 aa) i. Előzetes igényfelmérés,
megalapozó dokumentum elkészítésének költsége, a marketing,
kommunikációs szolgáltatások költségtípuson 5.5 eb) a projekthez
kapcsolódó promóciós tevékenység (honlap-fejlesztés, szórólap, plakát
és egyéb nyomdai munkálatok) költsége. A saját teljesítés keretén belül a

Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének
3.5. pontja szerint számolható el. Saját teljesítésként számolható el a
projekt előkészítés költségtípuson az 5.5 aa) i. Előzetes igényfelmérés,
megalapozó
dokumentum
elkészítésének
költsége,
a
projektmenedzsment költsége, a projekt szakmai megvalósításában
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, a marketing,
kommunikációs szolgáltatások költségtípuson 5.5 eb) a projekthez

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el,
míg a tevékenység ellátása során felmerült egyéb költségeket (pl.
rezsiköltség) a felhívás 5.5. pontjában meghatározott megfelelő
költségsorokra szükséges tervezni. A saját teljesítés elszámolásakor
igazolnia kell a kedvezményezettnek, hogy jogosult a saját kivitelezésre,
az adott tevékenység ellátására. Saját teljesítés elszámolásának
támogatást igénylő belső szabályzatai alapján szabályosan kiállított belső
bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon kell alapulnia. Belső
szolgáltatások költségének elszámolása esetén az önköltség számítási
szabályzat alapján számított, és bizonylatokkal igazolt közvetlen
önköltség számolható el.

5.7
Az
elszámolható
költségek
mértékére, illetve
arányára vonatkozó
elvárások
8.
A
felhívás
szakmai mellékletei

kapcsolódó promóciós tevékenység (honlap-fejlesztés, szórólap,
plakát és egyéb nyomdai munkálatok) költsége. A saját teljesítés
keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4.
értelmében a közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
számolhatók el, míg a tevékenység ellátása során felmerült egyéb
költségeket (pl. rezsiköltség) a felhívás 5.5. pontjában meghatározott
megfelelő költségsorokra szükséges tervezni. A saját teljesítés
elszámolásakor igazolnia kell a kedvezményezettnek, hogy jogosult a
saját kivitelezésre, az adott tevékenység ellátására. Saját teljesítés
elszámolásának támogatást igénylő belső szabályzatai alapján
szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon, kimutatásokon
kell alapulnia. Belső szolgáltatások költségének elszámolása esetén
az önköltség számítási szabályzat alapján számított, és bizonylatokkal
igazolt közvetlen önköltség számolható el.

A fajlagos korlátok e pontban is módosultak a 3.4.1.1 pontban foglaltaknak megfelelően.

a) Egy-egy projekt 2 éves becsült költsége kb. 11,894.000 Ft az
alábbiak szerint (5 gyermek ellátása esetén):

a) Egy-egy projekt 2 éves becsült költsége kb. 14.440.000 Ft
az alábbiak szerint (5 gyermek ellátása esetén):

-

Igényfelmérés, megalapozó dokumentum: 500.000 Ft (egyszeri
kiadás)

-

Igényfelmérés,
megalapozó
(egyszeri kiadás)

-

Szolgáltatást nyújtó személy képzése: 60 000 Ft/fő (egyszeri
kiadás)

-

Szolgáltatást nyújtó személy képzése: 80 000 Ft/fő (egyszeri
kiadás)

-

Foglalkoztatás: 8.016.000 Ft/fő/ 2 év (járulékkal)

-

Foglalkoztatás: 8.016.000 Ft/fő/ 2 év (járulékkal)

-

Eszközbeszerzés

-

Eszközbeszerzés (kis bútorok, játékok, stb.): 700.000 Ft

(kis

bútorok,

játékok,

stb.):

600.000 Ft

dokumentum:

500.000

Ft

(egyszeri kiadás)

(egyszeri kiadás)

-

Helyszín (infrastruktúra – csoportszoba, fürdőszoba, átadó-öltöző
helyiség) kialakítása: 2.500.000 Ft (egyszeri kiadás)

-

Helyszín (infrastruktúra – csoportszoba, fürdőszoba, átadóöltöző helyiség) kialakítása: 2.500.000 Ft (egyszeri kiadás)

-

Rezsi: 118.000 Ft/2 év (víz, villany, fűtés)

-

Helyszín bérlése: 2.400.000 Ft

-

Rezsi: 144.404 Ft/2 év (víz, villany, fűtés)

b) Egy-egy projekt 2 éves becsült költsége kb. 16.981.800 Ft az
alábbiak szerint (7 gyermek ellátása esetén):

-

Igényfelmérés, megalapozó dokumentum: 500.000 Ft (egyszeri
kiadás)

-

Szolgáltatást nyújtó személy képzése: 60 000 Ft/fő (egyszeri
kiadás)

-

Foglalkoztatás: 12.952.800 Ft/2 fő/2év (járulékkal)

-

Eszközbeszerzés (kis
(egyszeri kiadás)

-

Helyszín (infrastruktúra – csoportszoba, fürdőszoba, átadó-öltöző
helyiség) kialakítása: 2.500.000 Ft (egyszeri kiadás)

-

1.
sz. melléklet
módosult

bútorok,

játékok,

stb.):

700.000 Ft

b) Egy-egy projekt 2 éves becsült költsége kb. 20.356.000 Ft az
alábbiak szerint (7 gyermek ellátása esetén):

-

Igényfelmérés,
megalapozó
(egyszeri kiadás)

-

Szolgáltatást nyújtó személy képzése: 80 000 Ft/fő (egyszeri
kiadás)

-

Foglalkoztatás: 12.952.800 Ft/2 fő/2év (járulékkal)

-

Eszközbeszerzés (kis bútorok, játékok, stb.): 900.000 Ft
(egyszeri kiadás)

-

Helyszín (infrastruktúra – csoportszoba, fürdőszoba, átadóöltöző helyiség) kialakítása: 2.500.000 Ft (egyszeri kiadás)

-

Helyszín bérlése: 3.120.000 Ft

-

Rezsi: 203.564 Ft/2 év (víz, villany, fűtés)

Rezsi: 169.000 Ft/2 év (víz, villany, fűtés)

A fentieknek megfelelően módosult a Felhívás 1. sz. melléklete (Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok)

dokumentum:

500.000

Ft

