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A Felhívás célja 
A felhívás célja a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének nö-

velése, kapacitásaik fejlesztése és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hozzájárulnak a munka-

vállalók és a munkáltatók, vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez, társadalmi felelős-

ségvállalásuk erősítéséhez és szolgáltató szerepének növeléséhez. 

A szociális partnerek egy általuk képviselt ágazathoz vagy egy adott munkavállalói csoporthoz szorosan kapcsolódó, ak-

tuális munkaerőpiaci kihívás kezeléséhez járulhatnak hozzá. Olyan témák feldolgozására kerülhet sor, amelyek hosszú-

távon javítják a foglalkoztathatóságot, alkalmazkodóképességet, termelékenységet és a versenyképességet.  

A projekt keretében az elért eredményeket olyan módon szükséges elérhetővé tenni és bemutatni, hogy azokat a mun-

kaadók és munkavállalók minél szélesebb körben megismerhessék és felhasználhassák. 

A feldolgozott témákhoz kapcsolódóan kísérleti (pilot) projekt megvalósítására is sor kerülhet. A létrejött kutatási tapasz-

talat vagy fejlesztési produktum inputként, modellként szolgál további, tevékenységhez. 

Támogatástartalom 

10 – 50 millió Forint. 

Támogatás intenzitása 

100% támogatási intenzitású vissza nem térí-

tendő támogatás. A konzorciumi tagok tagi 

szintű támogatási igényének külön-külön el 

kell érnie az összes igényelt támogatás leg-

alább 15 %-át. 

Rendelkezésre álló forrás 

4 000 000 000 Ft. 

Támogatási kérelmek várható száma 

110 – 400 db. 

Területi korlátozások 

A felhívás keretében az ország hat kevésbé 

fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, 

Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunán-

túli, Dél-dunántúli) régiók területén hatást ki-

fejtő projektekre nyújthatók be támogatási 

kérelmek. 

A projekt megvalósítása során a kísérleti (pi-

lot) projektelembe bevont munkáltatóknak az 

ország hat kevésbé fejlett régiójának egyiké-

ben székhellyel, vagy telephellyel kell rendel-

keznie. 

Támogatási időszak 

A támogatási szerződés hatályba lépését kö-

vetően a megvalósításra legalább 12 hónap, 

amennyiben a projekt keretében kísérleti (pi-

lot) projektelem is megvalósul legfeljebb 24 

hónap, ha a projektben kísérleti (pilot) pro-

jektelem nem valósul meg abban az esetben 

maximum 18 hónap áll rendelkezésre.  

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos 

pénzügyi elszámolása benyújtásának végső 

határideje a projekt fizikai befejezését követő 

90 nap, de legkésőbb 2022. június 30. A két 

időpont közül a korábbi az irányadó. 

Benyújtási határidő 

2019. december 31. 12 óra 

Kiválasztási eljárásrend 

Standard szakaszos kiválasztási eljárásrend. 

Előleg 

Az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg maximális 

mértéke a megítélt támogatás 25 %-a. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 

Jelen felhívás keretében nem releváns. 

Önerő biztosításának szempontjai 

A projekt nem elszámolható költségeit önerő-

ből szükséges fedezni. 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő vállalja, hogy az alábbi 

tevékenységeket a projekt megvalósítás befe-

jezésétől számított 3 évig fenntartja: 

 a szakmai tartalmak elérhetőségét; 

 a kialakított szakmai honlapot; 

 eszközöket, informatikai fejlesztéseket; 

Támogatást igénylők köre 

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 

a.) Önállóan, konzorciumvezetőként, vagy konzorcium tagként az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyi-

séggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és 

munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban együtt: szociális partnerek), valamint ezek szövetségei, 

köztük az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi 

LXXIV. törvény alapján törvénnyel létrehozott Ágazati Párbeszéd Bizottságokban tagsággal rendelkező munkáltatói 

és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint ezek szövetségei. (GFO: 512, 513, 514, 517, 529, 549); 

b.) Konzorciumi tagként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt államilag 

elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek (GFO 

kód: 312, 552, 561, 562, 563, 569, 572, 573, 599), továbbá azon forprofit szervezetek, melyek tevékenysége kiterjed 

a társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (TEÁOR ’08: 7220) tevékenységre (GFO kód: 113, 114); 

GAZDASÁGI FORMAKÓD SZERINT 

- GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság;   - GFO 114 Részvénytársaság;  

- GFO 312 Központi költségvetési szerv;   - GFO 512 Szakszervezet;  

- GFO 513 Egyéb munkavállalói érdekképviselet;  - GFO 514 Munkáltatói, tulajdonosi érdekképv. 

- GFO 517 Egyéb szövetség;    - GFO 529 Egyéb egyesület; 

- GFO 549 Egyéb köztestület;    - GFO 552 elsődl. belső egyházi jogi személy; 

- GFO 561 Közalapítvány;    - GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye; 

- GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézm-e.  - GFO 569 Egyéb alapítvány; 

- GFO 572 Nonprofit Kft;    - GFO 573 Nonprofit részvénytársaság; 

- GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet 

NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK, ILLETVE ÁGAZATOK SZERINT 

"A" Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat  

"B" Bányászat, kőfejtés  

"C" Feldolgozóipar  

- Élelmiszer- és italgyártás     - Textília gyártása,  

- Ruházati termék gyártása,     - Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása  

- Fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása    - Vegyi anyag, -termék gyártása, gyógyszergyártás 

- Papír, papírtermék gyártása,    - Gumi-, műanyag termék gyártása  

  nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység  - Nemfém ásványi termékgyártás  

- Fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása  - Villamos berendezés gyártása  

- Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása  - Közúti és egyéb jármű gyártása  

- Bútorgyártás      - Ipari gép, berendezés, eszköz javítása  

"D" Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás  

"E" Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés  

"F" Építőipar 

"G" Kereskedelem, gépjárműjavítás  

- Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása  - Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)  

- Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)  

"H" - Szállítás, raktározás  

- Szállítás (szárazföldi, csővezetékes, vízi, légi)   - Raktározás, tárolás  

- Postai, futárpostai tevékenység  

"I" - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  

"J" - Információ, kommunikáció  

"K" - Pénzügyi, biztosítási tevékenység  

"L" - Ingatlanügyletek  

"M" - Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  

"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység  

"O" - Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás  

"P" - Oktatás  

"Q" - Humán-egészségügyi, szociális ellátás 
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Konzorczumi forma, együttműködő part-

nerek 

 A munkáltatói és munkavállalói érdekkép-

viseleti szervezetek közösen vagy önállóan 

egyaránt benyújthatnak támogatási kérel-

met. 

 Jelen Felhívás keretében a konzorcium tag-

jainak maximális száma 4 db. 

 Amennyiben együttműködő partner bevo-

nására is szükség van, akkor az együttmű-

ködő partner támogatásban nem részesül, 

a Támogatási Szerződést nem írja alá.  

 Egy szervezet önállóan vagy konzorciumve-

zetőként csak 2 támogatási kérelmet nyújt-

hat be.  

 Egy szervezet konzorciumi tagként max. 4 

projekt kapcsán nyújthat be támogatási ké-

relmet. 

 Egy szervezet összesen maximum 4 támo-

gatott projektben vehet részt. 

 

Mérföldkövek tervezése 

A projekt megvalósítása során egy mérföldkő 

tervezhető. A mérföldkövet a projekt fizikai 

befejezésének időpontjára szükséges ter-

vezni. 

 

Indikátorok, szakpolitikai mutatók 

 Támogatásban részesülő vállalkozások 

száma  

 A kkv-k nettó árbevétele  

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi 

szempontok érvényesítése 

A projektben létrehozott eredményeknek 

meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 Az európai uniós forrásból támogatott pro-

jektek kedvezményezettje köteles a pro-

jektre vonatkozó környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, 

a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékeket meg-

őrizni, a fennálló vagy a beruházás során 

keletkezett környezeti kárt és az esély-

egyenlőség szempontjából jogszabályba 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a 

projekt megvalósítása során megszüntetni. 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános ese-

ményeken, kommunikációjában és viselke-

désében a támogatást igénylő esélytuda-

tosságot fejez ki: nem közvetít szegregá-

ciót, csökkenti a csoportokra vonatkozó 

meglévő előítéleteket. 

Nyilvánosság 

kedvezményezett a projekt megvalósítása so-

rán köteles a hatályos jogszabályokban meg-

határozott tájékoztatási és nyilvánossági kö-

telezettségeknek eleget tenni, a projektről és 

a támogatásról az ott meghatározott módon 

és tartalommal információt nyújtani. 

Az ezzel kapcsolatos követelményeket a 

www.szechenyi2020.hu oldalról letölthető 

„Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoz-

tatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arcu-

lati Kézikönyv tartalmazza. 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás 

befejezésétől számított 3 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy 

a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 

71. cikkében foglaltaknak. 
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A projekt keretében, a fejlesztés fókuszát jelentő választandó tématerületek 
 az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése;  

 a munka jövője; 

 munkahelyi diverzitás kezelése és az ezzel járó lehetőségek kihasználása;  

 a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése;  

 a nők és a férfiak egyenlő munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása;  

 a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;  

 a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;  

 munkaerő-igények és készségigények előrejelzése;  

 munkaerőpiaci átmenetek elősegítése;  

 munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;  

 minőségi munkahelyek;  

 a munka-magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglal-

koztatás elterjesztése, szemléletformálás;  

 zöld- és kék-gazdaság, környezetvédelem, környezettudatosság;  

 közösségi megoldások a gazdaságban („sharing economy”);  

 a válságban lévő ágazatok kilábalási, megújulási terveinek kidolgozása;  

 az egészségügyi szektor piaci alapon működő részének foglalkoztatási potenciálja;  

 a generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken;  

 vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése; 

 a kisker. boltok társadalmi felelőssége és munkaerőpiaci potenciálja az alacsony lakosságszámú településeken;  

 a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása; 

 a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira; 

 munkavédelmi, munkahelyi egészséggel összefüggő kutatás a honvédelem, a sütőipar, a gépjármű, motorkerékpár 

kereskedelme, javítása, a gép, gépi berendezés gyártása, és az ipari gép, berendezés. 

 

 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 
ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

Választható önállóan támogatható tevékenységek 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek 

a) Szakmai, módszertani fejlesztések a felhívásban felsorolt témák valamelyikéhez kapcsolódóan: 

aa) foglalkoztatási, munkaerőpiaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmányok, hatásvizsgálatok készítése; 

ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás; 

ac) a munkaerőpiaci kihívás kezelését célzó módszertan kidolgozása a kutatások eredményein alapulva. 

b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása (a ba) és bb) pont 

kötelező, valamint a bc) - bd) alpontok közül minimum egy altevékenység megvalósítása kötelező): 

ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy 

munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok);  

bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken;  

bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása;  

bd) javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére, összefüggésben az adatfelvétellel és elemzésekkel.  

c) Projekt előkészítési tevékenységek (az alpontok mindegyike kötelező tevékenység):  

ca) megvalósíthatósági tanulmány, melynek terjedelme mellékletekkel együtt nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet;  

cb) szakmai, módszertani fejlesztések terv elkészítése, mely kísérleti (pilot) projekt megvalósítása esetén tartalmazza a 

kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertanát is (terjedelme nem haladhatja meg a 2 szerzői ívet – kísérlet (pilot) 

projektterv esetén, egyéb esetben 1 szerzői ív), lektorálása.  

d) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipró-

bálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt támogatás, vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén köte-

lező) az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység:  

da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás);  

db) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása;  

dc) képzés;  

dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára;  

de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára;  

df) szolgáltatásfejlesztés  

dg) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése;  

dh) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése;  

di) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele.  

e) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése: 

ea) szakmai gyakornok biztosítása a szociális partnereknél történő foglalkoztatás és munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, 

valamint a szervezetek fiatalabb generációk irányába történő nyitásának megvalósítása érdekében; 

f) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: 

fa) Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint. 
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VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

a) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt 

támogatást nem meghaladó támogatási kérelem esetében) az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység 

aa) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás); 

ab) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása; 

ac) képzés; 

ad) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára; 

ae) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára; 

af) szolgáltatásfejlesztés 

ag) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése; 

ah) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése; 

ai) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele. 

b) Nemzetközi és európai uniós együttműködés (bc) pont kizárólag a ba) pontban foglalt tevékenység megvalósítása esetén támogatható) 

ba) közös kezdeményezések, programok lebonyolítása; európai uniós és nemzetközi (bipartit) együttműködések kezdeményezése, kiterjesztése, azokhoz való kapcsolódás, 

európai bipartit megállapodások átvétele, a hazai szociális partnerek részvételével, illetve képviseletében kötött európai szintű bipartit megállapodások alkalmazása; 

bb) külföldi jó gyakorlatok vizsgálata és azokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok elkészítése; 

bc) tanulmányutak. 

c) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése 

ca) a szervezet tisztségviselőinek, munkavállalóinak képzése; 

cb) felsőoktatási intézményekkel, kutatóintézetekkel való együttműködés; 

cc) szociális partnerek közös kezdeményezéseinek, programjainak (pl. szemináriumok, kiadványok, közös kutatás) lebonyolítása; 

cd) szervezetek közötti rendszerszerű együttműködés kialakítása; 

ce) érdekképviseleti platformok létrehozása és működtetése. 

d) Képviseleti erő növeléséhez kapcsolódó tevékenységek 

da) kollektív szerződések megkötésének támogatása és a kiterjesztés intézményrendszere alkalmazásának elősegítése, jogi, szakmai támogatása; 

db) kollektív szerződések megfelelő alkalmazásának elősegítése (informálás, értelmezés, az alkalmazásra vonatkozó szakértői segítségnyújtás); 

dc) a hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzések, adatgyűjtés (adatfelvétel) és feldolgozások, felmérések készítése és frissítése; 

dd) fordítások elkészítése; 

de) statisztikai adatok vásárlása, nyilvánosságra hozatala. 

e) Projekt előkészítési tevékenységek 

ea) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is; 

eb) kísérleti (pilot) projekt terv készítése. 

f) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

fa) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása; 

fb) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása; 

fc) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.  

g) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek 

ga) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén; 

gb) adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek. 

LEGFŐBB MŰSZAKI SZAKMAI ELVÁRÁSOK I. 

a) A projektben együttműködő személyekkel kapcsolatos elvárások 

Kapcsolattartóval szembeni elvárások 

aa) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a kedvezményezettnél, illetve konzorciumvezetőnél legalább 1 fő kapcsolattartót kijelöl, és rendelkezésre állását biztosítja 

a projekt fizikai befejezéséig. 

ab) A kapcsolattartónak felsőfokú végzettséggel és 2 év releváns szakmai (érdekképviseleti és/vagy projektmenedzsment területén) tapasztalattal kell rendelkeznie. 

ac) Egy kapcsolattartó az adott konstrukcióban maximum 4 projekt megvalósításában vehet részt kapcsolattartóként vagy szakmai megvalósítóként. 

Projektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások 

ad) A támogatást igénylő vagy a konzorciumi vezető, illetve a konzorcium tagjai projektmenedzsert, pénzügyi menedzsert alkalmazhatnak a projekt fizikai befejezéséig. 

Ebben az esetben a projektmenedzser lehet a kapcsolattartó.  

ae) Amennyiben a projektmenedzsmentet megvásárolt szolgáltatásként biztosítja a támogatást igénylő, abban az esetben biztosítani kell a személyes közreműködést. 

af) A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 2 év projektmenedzsment területen szerzett szakmai tapasztalattal, míg a  pénzügyi menedzsernek felsőfokú vég-

zettséggel és legalább 3 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 

Szakmai megvalósítóval kapcsolatos elvárások 

ag) A konstrukcióban egy szakmai megvalósító maximum 2 projektben vehet részt, mint megvalósító. 

ah) A szakmai megvalósítókat a támogatási kérelem benyújtásakor a megvalósíthatósági tanulmány 3.2 fejezetében meg kell neveznie a támogatást igénylőnek. 
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LEGFŐBB MŰSZAKI SZAKMAI ELVÁRÁSOK II. 

b) Szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások 

ba) A projekt keretében az alábbi témák egyikének feldolgozására kerülhet sor:  

 Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése és az időskori munkaerőpiaci aktivitás elősegítése;  

 a munka  

 munkahelyi diverzitás kezelése és az ezzel járó lehetőségek kihasználása;  

 a munkaerő-piacon az egyenlő bánásmód elősegítése, a szegregáció megelőzése;  

 a nők és a férfiak egyenlő munkaerőpiaci esélyeinek előmozdítása;  

 a munkaerő-hiány lehetséges kezelési módjai;  

 a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának összehangolását segítő, támogató megoldások;  

 munkaerő-igények és készségigények előrejelzése;  

 munkaerőpiaci átmenetek elősegítése;  

 munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére;  

 minőségi munkahelyek;  

 a munka és a magánélet összehangolását segítő Magyarországon eddig nem alkalmazott megoldások, rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, szemléletformálás;  

 zöld- és kék-gazdaság, környezetvédelem, környezettudatosság;  

 közösségi megoldások a gazdaságban („sharing economy”);  

 a válságban lévő ágazatok kilábalási, megújulási terveinek kidolgozása (innovatív megoldások, új technológiák alkalmazása stb.);  

 alkonygazdaság fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása, az egészségügyi szektor piaci alapon működő részének foglalkoztatási potenciálja;  

 a generációk közötti együttműködés elősegítése a munkahelyeken;  

 vállalatok társadalmi felelősségvállalásának elősegítése;  

 a kiskereskedelmi boltok társadalmi felelőssége és munkaerőpiaci potenciálja az alacsony lakosságszámú településeken;  

 a turisztikai szektor foglalkoztatási potenciáljának maximalizálása;  

 felkészülés a foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a válsághelyzetek kezelésének módjaira;  

 munkavédelmi, munkahelyi egészséggel összefüggő kutatás a honvédelem, a sütőipar, a gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása, a gép, gépi berendezés 

gyártása, és az ipari gép, berendezés, eszköz javítása ágazatok/alágazatok/szakágazatok területén. 

bb) A szakmai, módszertani fejlesztésnek figyelembe kell vennie az ágazat sajátosságait, azon a területen működő munkáltatók helyzetét, a munkavállalók jellemzőit.  

bc) A támogatási kérelemhez lektorált szakmai, módszertani fejlesztési terv, és kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertan benyújtása szükséges.  

bd) Az elkészült szakmai, módszertani fejlesztési tervet, és kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertant lektorálni, és szakértői véleménnyel ellátni is szükséges. Csak 

abban az esetben tekinthető teljesítettnek a tevékenység, amennyiben ezek rendelkezésre állnak.  

be) Kötelező együttműködni a GINOP 5.3.7-VEKOP-17 „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” kiemelt projekt megvalósítójával a 3.4.1.1 bc), bd), ca) és fb) pontok kapcsán. 

c) Szakmai tartalom publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósításával kapcsolatos elvárások:  

ca) A projekt lezárását követően a támogatottnak 3-5 oldal terjedelmű szakmai összefoglalót szükséges küldenie a szakpolitikai felelős részére, a gazdasagfejlesz-

tes@pm.gov.hu e-mail címen keresztül, a projekt keretében feldolgozott témával kapcsolatban megvalósított tevékenységekről, eredményekről, valamint szakpolitikai 

javaslatokról. Amennyiben a támogatott kísérleti (pilot) projektet is megvalósított, annak eredményeiről, tapasztalatairól is beszámolni szükséges.  

cb) Az eredménytermékek nyilvánosságának biztosítása kötelező a projektgazda honlapján, valamint legalább 2 további szakmai online platformon.  

cc) A projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal tevékenység keretében az alábbi kommunikációs megoldások választhatók:  

 tanácsadás/információnyújtás biztosítása (csoportos vagy egyéni módon; online, telefonos vagy személyes formában);  

 célzott szolgáltatásnyújtás a célcsoport (munkáltatók/munkavállalók) részére (online, személyes, telefonos);  

 személyre/szervezetre szabott felmérési lehetőség és/vagy megoldási javaslatok elérhetővé tétele;  

 célzott csoportos/munkahelyi tájékoztató rendezvény;  

 a szociális partner által képviselt munkaerőpiaci szereplők számára nyújtott képzés, kompetenciafejlesztés;  

 szeminárium, workshop, konferencia szervezés.  

d) Képzésekkel kapcsolatos elvárások:  

da) Kizárólag a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. felnőttképzési jogszabályok által előírt engedélyezett képzés támogatható, ami hozzájárul a szociális partnerek 

hatékony működésének növekedéséhez, illetve kapcsolódik a gazdasági előnyt nem jelentő, a szakmai fejlesztés témájához kapcsolódó, pilot projektek megvalósításához.  

db) A képzésekre elszámolható összeg (5.5 ed) pontban felsorolt költségekre): maximum 2000 Ft/fő/óra.  

dc) A képzésnek a projekt fizikai befejezésének időpontjáig be kell fejeződnie.  

dd) A képzés költsége abban az esetben számolható el, ha sikeres, befejezett, azaz a képzésen résztvevő tanúsítványt vagy bizonyítványt szerez.  

e) Egyéb elvárások: 

ea) Szakmai gyakornok vagy az új munkavállaló támogatott foglalkoztatását legalább 6 hónapon keresztül biztosítani kell, a továbbfoglalkoztatási kötelezettség hossza a 

támogatott foglalkoztatási időszak legalább felével megegyező időtartamú. A gyakornoknak felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. 

eb) A támogatást igénylő, a támogatási kérelmének beadásával hozzájárul, hogy a GINOP-5.3.7-17 kiemelt projektben felállított előminősítő szakmai fórum tagjai a pályázati 

iratanyagának szakmai tartalmi részeit megismerje. 

ec) A megvalósítás során és a fenntartás időszaka a támogatást igénylő a projekt megvalósulásáról, fenntartásáról évente köteles adatot szolgáltatni. 

f) Kísérleti (pilot) projektekkel kapcsolatos elvárások: 

fa) A kísérleti projekt a kutatásokkal, elemzésekkel megalapozott kihívás kezelését célzó, a projekt keretében kidolgozott módszertanon alapuló megoldási javaslat gyakor-

latban történő kipróbálása. Az elméletben kidolgozott megoldási javaslat gyakorlatban történő kipróbálásának eredményeként a projektgazda meggyőződik a javaslat 

működőképességéről, hatékonyságáról és tapasztalatot szerez a megvalósításról. Az eredmények fényében a megoldási javaslat/módszertan pontosítására kerülhet sor, 

illetve annak szélesebb körre való kiterjesztési lehetőségének kidolgozására. A célcsoportot egy jól körülhatárolható munkáltatói vagy munkavállalói csoport képezi.  

fb) További elvárások a kísérleti (pilot) projekt megvalósítása során:  

 a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertant előzetesen ki kell dolgozni és támogatási kérelem részeként be kell nyújtan i 

 a kidolgozott módszertant a megvalósítás során a gyakorlatban ki kell próbálni az érintett célcsoport egy jól definiálható részének bevonásával, azaz minimum 10 mun-

káltató vagy felnőttoktatási intézmény (amelyeknek minimum fele munkáltató) vagy minimum 100 foglalkoztatottat lefedő munkáltató(k) bevonásával;  

 a kísérleti projekt kapcsán együttműködési megállapodást szükséges kötni az érintett munkáltatóval, munkáltatókkal;  

 a megvalósítás során szerzett tapasztalatokat dokumentálni szükséges, a módszertan részleteit, és a tapasztalatokról szóló összefoglalót elérhetővé kell tenni.  
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