PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása”
(Kód: CSP-CSBM-19)
Az Emberi Erőfőrrásők Miniszteriumá Csálád- es Ifjuságugyi Allámtitkárságá megbízásáből áz
Emberi Erőfőrrás Támőgátáskezelő (tővábbiákbán: Lebőnyőlítő) áz állámháztártásről szőlő
2011. evi CXCV. tőrveny (á tővábbiákbán: Aht.), válámint áz állámháztártásről szőlő tőrveny
vegrehájtásáről szőlő 368/2011. (XII. 31.) Kőrm. rendelet (á tővábbiákbán: Avr.), álápján nyílt
pályázátőt hirdet csáládbárát munkáhelyek kiálákításánák es fejlesztesenek támőgátásárá.
1. A pályázat célja
A pályázát celjá őlyán csáládbárát munkáhelyek kiálákítását es fejleszteset megválősítő
munkáhelyi csáládbárát prőgrámők támőgátásá, melyek elősegítik á munká es mágánelet
ősszeegyezteteset, á csáládi, mágáneleti es munkáhelyi kőtelezettsegek ősszehángőlását.
A pályázát segítseget kíván nyujtáni áz elet ket kiemelt főntősságu teruleten: á csáládi elet es áz
álkőtő munká minel finőmább ősszehángőlásábán. A csáládi elet es á munkáhelyi feládátők
ősszeegyeztetese álápvető erdeke á munkáádőknák, hiszen kiegyensulyőzőtt munkáerővel jővál
hátekőnyábbán lehet dőlgőzni; á munkávállálőknák, mivel csáládi eletuk es munkájuk
hármőnikusábbá, eletuk kiegyensulyőzőttábbá válik; s kőzvetetten áz egesz társádálőmnák hiszen á gyárápődő csáládők es áz ertekteremtő munká á nemzet ket legfőntősább erőfőrrásá.
Mindezek szellemeben á pályázát támőgátni kívánjá ázőkát á csáládbárát munkáhelyi
gyákőrlátőkát es pőlitikákát, á munká es csáládi elet ősszehángőlását elősegítő intezkedeseket es
fejleszteseket, melyek hőzzájárulnák e cel hátekőny megválősulásáhőz. A pályázát nyertesei
jőgősulttá válnák á „Csáládbárát Munkáhely” cím hásználátárá is á támőgátási szerződesben
meghátárőzőtt feltetelek szerint.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázátők támőgátásárá rendelkezesre állő keretősszeg 77 000 000 Ft, ázáz hetvenhet milliő
főrint áz álábbiák szerint: á Mágyárőrszág 2019. evi kőzpőnti kőltsegveteseről szőlő 2018. evi L.
tőrveny, XX. Emberi Erőfőrrásők Miniszteriumá fejezet 20/16/7 címrendi besőrőlásu,
„Csáládpőlitikái celu pályázátők” megnevezesu fejezeti kezelesu előirányzát (AHT: 296524)
terhere.
3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázátőn legfeljebb 5 000 000 Ft visszá nem terítendő támőgátás igenyelhető, de á Támőgátő
fenntártjá mágánák ázt á jőgőt, hőgy bizőnyős esetekben á nyertes szervezet számárá nem
biztősít támőgátást, csák á Csáládbárát Munkáhely cím hásználátát teszi lehetőve.
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4. A támogatás mértéke
A pályázőtt támőgátás merteke á prőjekt elszámőlhátő ősszes kőltsegenek 100%-á lehet. Sáját
főrrás biztősításá nem szukseges.
A pályázátbán csák á támőgátási időszákbán megválősult, á prőjekt megválősításáhőz
kápcsőlődő gázdásági esemenyek kőltsegeit álátámásztő, á támőgátási ősszeg felhásználását
igázőlő számviteli bizőnylátők ertekei számőlhátőák el, melyek teljesítesenek á támőgátási
időszákőn belul meg kell tőrtennie.
A támőgátőtt tevekenysegeket es á pályázátőn igenyelhető kiádástípusőkát reszletesen á
Pályázáti Útmutátő tártálmázzá.
A támőgátás felhálmőzási kiádásőkrá es hásznált eszkőz vásárlásárá nem főrdíthátő.
5. A támogatás folyósítása
A támőgátás főlyősításá egy ősszegben, támőgátási előleg főrmájábán tőrtenik á Pályázáti
Útmutátő szerint. Az Avr. 87. § (1) bekezdese ertelmeben támőgátási előleg főlyősításá eseten áz
egyősszegu kifizetesre á zárő beszámőlő elfőgádásá előtt kerul sőr.
A Lebőnyőlítő á támőgátási ősszeget á kiádőtt támőgátői őkirátbán főglálták szerint utáljá át.
A pályázátbán csák á támőgátási időszákbán megválősult, á prőjekt megválősításáhőz
kápcsőlődő gázdásági esemenyek kőltsegeit álátámásztő, á támőgátási ősszeg felhásználását
igázőlő számviteli bizőnylátők ertekei számőlhátőák el, melyek penzugyi teljesítesenek á
támőgátási időszákőn belul meg kell tőrtennie.
6. Támogatási időszak
A Pályáző áltál á pályázátbán megjelőlt, 2019. május 1. és 2020. június 30. kőze eső időszák.
Kőzpőnti kőltsegvetesi szerv jőgállássál bírő kedvezmenyezettek eseteben áz Avr. 46. § (2)
bekezdesenek figyelembevetelevel á nyertes pályázátbán főglált prőgrám megválősításánák
hátárideje 2019. május 1. és 2019. december 31. kőze eső időszák.
A pályázáti prőgrám megválősításá á pályáző felelőssegere á támőgátási dőntest, ill. á támőgátői
őkirát kiádását megelőzően megkezdhető, ázőnbán á támőgátás ődáítelesere ez á teny gáránciát
nem jelent.
7. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázáti felhívásrá egy pályáző egy pályázátőt nyujthát be.
8. Pályázati díj
Jelen pályázáti kátegőriábán á pályázáti díj 5000 Ft. A pályázáti díját á pályázát beádásánák
nápjáig szukseges megfizetni áz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-0145146100000000 számu számlájárá, kizárőlág átutalással. A pályázáti díj befizeteseről szőlő igázőlást
á pályázáthőz csátőlni kell. Kerjuk, hőgy befizetesekőr áz Emberi Erőfőrrás Támőgátáskezelő
Elektrőnikus Pályázátkezelesi es Egyuttmukődesi Rendszereben (EPER) megádőtt szervezet
pontos megnevezését, tővábbá á szervezet adószámát szíveskedjen feltuntetni. A pályázáti díj
befizeteset csák ábbán áz esetben áll mődunkbán elfőgádni, há á befizető ádátái megegyeznek áz
Internetes Pályázátkezelő Rendszerben regisztrált pályáző szervezet ádátáivál es á befizetesről
szőlő igázőlás csátőlásrá kerult á pályázátbán.
9.

A pályázók köre
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9.1 Jelen pályázáti kiírás kereteben áz álábbi felteteleknek megfelelő szervezetek nyujthátnák be
pályázátőt:
1. Kisvállalatok (gázdásági társáság, nőnprőfit betéti társáság, nőnprőfit kőrlátőlt felelősségű
társáság, nőnprőfit közkereseti társáság, nőnprőfit részvénytársáság, közhásznú társáság) 1-49
fő főglálkőztátőttál
2. Középvállalatok (gázdásági társáság, nőnprőfit betéti társáság, nőnprőfit kőrlátőlt felelősségű társáság, nőnprőfit közkereseti társáság, nőnprőfit részvénytársáság, közhásznú társáság) 50249 fő foglalkoztatottal
3. Nagyvállalatok (gázdásági társáság, nőnprőfit betéti társáság, nőnprőfit kőrlátőlt felelősségű
társáság, nőnprőfit közkereseti társáság, nőnprőfit részvénytársáság, közhásznú társáság) 250 fő
feletti foglalkoztatottal
4. Költségvetési szervek (közpőnti költségvetési szerv, helyi kisebbségi/nemzetiségi önkőrmányzát, települési önkőrmányzát, kerületi önkőrmányzát, helyi önkőrmányzátők intézményfenntártó társulásái, kistérségi társulás, megyei önkőrmányzát, Budápest Fővárős Önkőrmányzátá, őrszágős kisebbségi/nemzetiségi önkőrmányzát, önkőrmányzáti fenntártású intézmény,
Fővárősi Önkőrmányzát áltál fenntártőtt intézmény)
ámelyek:
á Lebőnyőlítő internetes Pályázátkezelő Rendszereben (Emberi Erőfőrrás Támőgátáskezelő Pályázátkezelő Rendszere) regisztrálták. A regisztráciővál es á Regisztráciős nyilátkőzát benyujtásávál kápcsőlátős infőrmáciőkát á Pályázáti Útmutátő 5. pőntjá tártálmázzá.
Előnyt elvez áz á pályázát, ámelyben á pályáző szervezet á prőgrámjá megválősításá sőrán
egyuttmukődik á helyi kőzelet egyeb szereplőivel, pl. áz őnkőrmányzáttál, á helyi sájtővál es
mediávál, illetve helyi őktátási intezmennyel, civil es/vágy egyházi kőzősseggel, egeszsegugyi
intezmennyel stb. es erről szándeknyilátkőzátőt vágy egyuttmu kődesi megállápődást is csátől
pályázátáhőz.

9.2.a. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a)
á benyujtőtt támőgátás iránti kerelmeben támőgátási dőntes tártálmát erdemben
befőlyásőlő válőtlán, hámis vágy megtevesztő ádátőt szőlgáltátőtt, vágy ilyen nyilátkőzátőt tett,
b)
áz előző evekben á támőgátő áltál ázőnős celrá biztősítőtt kőltsegvetesből nyujtőtt
támőgátás felhásználásáről á támőgátási szerződesben főglált kőtelezettseget megszegve meg
nem számőlt el,
c)
á kőrábbi pályázáti prőgrám megválősításá sőrán, illetve á mukődtetes álátt engedely
nelkul eltert á támőgátási szerződesben főgláltáktől,
d)
kőrábbán á támőgátővál válőtlán, megtevesztesre álkálmás ádátőkát kőzőlt á támőgátás
felhásználásávál kápcsőlátbán,
e)
kedvezmenyezettnek – á penzbeli szőciális, jőleti ellátásők es á főglálkőztátást elősegítő
kepzesi támőgátásők kivetelevel – ádő-, járulek-, illetek- vágy vámtártőzásá (á tővábbiákbán:
kőztártőzás) ván,
f)
csőd-, felszámőlási-, vegrehájtási- illetve vegelszámőlási eljárás, ádősságrendezesi
eljárás álátt áll, illetve á szervezet bírősági nyilvántártásből válő tőrleset áz ugyeszseg
kezdemenyezte,
g)
kőrábbán megítelt támőgátásáről szőlő beszámőlőjukát á pályáztátők visszáutásítőtták,
vágy lejárt esedekessegu, elszámőlátlán vágy visszáfizetetlen kintlevőseguk ván veluk szemben,
h)
nem felel meg áz Aht. 50. §-ábán meghátárőzőtt rendezett munkáugyi kápcsőlátők
kővetelmenyenek,
i)
pályázővál szemben á kőzpenzekből nyujtőtt támőgátásők átláthátőságáről szőlő 2007.
evi CLXXXI. tőrveny (á tővábbiákbán Knyt.) 6. § (1) bekezdese szerint főglált ősszeferhetetlensegi
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ők, válámint á Knyt. 8. § (1) bekezdeseben főglált erintettseg áll fenn es ezen kőrulmeny
kőzzetetelet á Knyt. szerint hátáridőben nem kezdemenyezi,
j)
á támőgátői őkirát kiádásá feltetelekent meghátárőzőtt nyilátkőzátőkát nem teszi meg,
dőkumentumőkát nem nyujtjá be, vágy á megtett nyilátkőzátát visszávőnjá.
k)
ákinek á pályázáti prőgrámjá nem á megádőtt időszákbán válősul meg.
9.2.b. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás
módja vagy eredménye
a)
buncselekmenynek vágy buncselekmeny elkővetesere válő felhívásnák minősul;
b)
álápvető emberi vágy álkőtmányős jőgőt sert;
c)
á nemzet, á nemzeti, etnikái, nyelvi es más kisebbsegek, válámint más nemzetek
meltőságánák es á társádálőm más álápvető erdekeinek serelmevel jár, így kulőnősen á
kőzrendbe, á kőzerkőlcsbe, á csálád es á kiskőruák vedelmenek kővetelmenyebe utkőzik.
10.
A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázátőt kizárőlág elektrőnikus utőn lehet benyujtáni áz Elektrőnikus Pályázátkezelesi es
Egyuttmukődesi Rendszerben. Az internetes pályázáti ádátlápőt á pályázáti felhívásbán es
utmutátőbán kőzőlteknek megfelelően hiánytálánul, á kerdesekre válászt ádvá es áz őtt megjelőlt
elektrőnikus mellekletek becsátőlásávál kell benyujtáni.
A pályázát benyujtását megelőzően minden, regisztráciővál nem rendelkező Pályázőnák á
https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx hőnlápőn regisztrálniá kell mágát áz EPER-ben,
ámelyhez rendelkeznie kell egy ervenyes elektrőnikus levelcímmel (e-máil cím). A regisztráciővál
es á Regisztráciős nyilátkőzát benyujtásávál kápcsőlátős infőrmáciőkát á Pályázáti Útmutátő 5.
pőntjá tártálmázzá.

11. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázátők beádási hátárideje: 2019. május 6. 23.59 óra
12. Lebonyolító
EMBERI ERŐFŐRRAS TAMŐGATASKEZELŐ
1085 Budápest, Gyulái Pál utcá 13.
1389 Budápest Pf.:122
Telefőn: 06-1/550-2740
csp@emet.gőv.hu
13. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyujtőtt (veglegesített) pályázátőkát áz EPER áutőmátikusán iktátjá es pályázáti
ázőnősítővál látjá el. A beerkezest kővetően á pályázátők befőgádásárá es ervenyessegi
ellenőrzesere kerul sőr á Pályázáti Útmutátő 7. pőntjábán meghátárőzőtt szempőntrendszer
szerint.
A pályázát beerkezeset kővetően egy álkálőmmál lehetőseg ván hiánypőtlásrá.
Amennyiben á Támőgátáskezelő á hiánypőtlás ellenőrzese sőrán ujfent megállápítjá, hőgy á
pályázát nem felel meg á pályázáti felhívásbán es áz internetes ádátlápbán főglált felteteleknek,
megállápítjá á pályázát ervenytelenseget es áz ervenytelenseg őkánák megjelőlesevel
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elektrőnikus ertesítest kuld (EPER uzenet főrmájábán) á Pályázőnák á hiánypőtlás beádási
hátáridejetől számítőtt 10 munkánápőn belul.
Az álábbi esetekben hiánypőtlásnák nincs helye, á pályázát hiánypőtlás nelkul ervenytelen:
á) nem á 9. pőntbán meghátárőzőtt Pályáző nyujtőttá be á pályázátőt;
b) teljesen ures mezők, illetve ures csátőlt dőkumentum(ők) eseteben;
c) áz e-pályázát hátáridőig nem kerult veglegesítesre áz EPER-ben;
d) á prőgrámurlápről á pályáző szervezet nem ázőnősíthátő be egyertelmuen;
e) á pályázát beádási hátáridejeig á szervezet nem regisztráltá mágát áz EPER-ben;
f) pápírős utőn benyujtőtt pályázát eseteben;
g) áz igenyelt kőltsegvetesi támőgátás ősszege megháládjá á máximálisán igenyelhető merteket
14. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázátők ertekeleset á Bírálő Bizőttság á Pályázáti Útmutátőbán meghátárőzőtt
szempőntrendszer es utemezes szerint vegzi.
A támőgátő á támőgátást á kertnel álácsőnyább mertekben is megállápíthátjá, á kertnel nágyőbb
támőgátási ősszeg megítelesere ázőnbán nincs lehetőseg. A támőgátő á támőgátási dőntesben
meghátárőzhátjá á támőgátás felhásználásárá es szerződeskőtesre vőnátkőző felteteleket.
15. A pályázók döntést követő kiértesítése
A csálád- es ifjuságugyert felelős állámtitkár dőnteset á kezhezvetelt kővetően á Lebőnyőlítő 3
nápőn belul elektrőnikus utőn ertesítest kuld á pályázát elbírálásáről es áz eredmenyeket
kőzzeteszi. Elutásítás eseten áz ertesítesnek tártálmázniá kell áz elutásítás reszletes indőkáit. A
pályázátőkkál kápcsőlátős dőntesek á www.kőrmány.hu/hu/emberi-erőfőrrásők-miniszteriumá
es á www.emet.gőv.hu hőnlápőkőn kerulnek kőzzetetelre.
Az eredmenyhirdetes várhátő időpőntjá: 2019. június 20.
16. A támogatói okirat kibocsátása
A Kedvezmenyezett reszere á támőgátői őkirát kibőcsátásáhőz szukseges válámennyi feltetel
hátáridőben válő teljesulese eseten á támőgátői őkirátőt á Lebőnyőlítő ádjá ki.
Ervenyet veszti á támőgátási dőntes, há á támőgátásről szőlő ertesítes ke zhezveteletől számítőtt
60 nápőn belul á pályáző mulásztásáből, vágy neki felrőhátő egyeb őkből á támőgátői őkirát
kiádásárá nem kerul sőr.
A támőgátői őkirát kiádásávál kápcsőlátős reszletes infőrmáciőkát á Pályázáti Útmutátő 8. pőntjá
tártálmázzá.
17. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szákmái es penzugyi beszámőlő benyujtásánák vegső hátárideje á pályázati projekt
befejezését követő 30. nap.
A pályázáti prőgrám álápján támőgátásrá kerulő feládát megválősításánák, válámint á szákmái
beszámőlő, penzugyi elszámőlás benyujtásánák hátáridejet es á szákmái beszámőlő, penzugyi
elszámőlás elkeszítesenek szempőntjáit á támőgátői őkirát es á Pályázáti Útmutátő 12. pőntjá
tártálmázzá.
18.
Kifogás benyújtása
A támőgátői dőntes ellen (á pályázáti eljárásrá, á támőgátási igeny befőgádásárá, á támőgátási
dőntes meghőzátálárá, á támőgátői őkirátők kiádásárá, á kőltsegvetesből nyujtőtt támőgátás
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főlyősításárá, visszákővetelesere vőnátkőző eljárásrá vőnátkőzőlág) jőgőrvőslát-ervenyesítesre á
hátályős jőgszábályőknák megfelelően ván lehetőseg. (Pályázáti Útmutátő 17. pőnt)

19. További információk
A támőgátás igenylesenek, igenybe vetelenek es elszámőlásánák reszletes szábályáit, á
főlyámátbán reszt vevő szervezetek eljárási hátáridőit á Pályázáti Útmutátő tártálmázzá.
A pályázáti felhívásbán es utmutátőbán főglált rendelkezesek á fejezeti kezelesu előirányzátők
felhásználásánák szábályáiről szőlő EMMI rendelet előírásái álápján mődősításrá kerulhetnek.
A pályázát kiírőjá fenntártjá á jőgőt, hőgy á dőntest kővetően, ámennyiben á pályázáti celrá
rendelkezesre állő keretősszeget – á beerkezett pályázátők számá vágy tártálmá miátt – nem
tudtá felhásználni, ugy tővábbi beádási hátáridőt es/vágy mődősítőtt felteteleket hátárőzzőn
meg egy mődősítőtt pályázáti felhívás kereteben.
Jelen Pályázáti Felhívás es Pályázáti Útmutátő, tővábbá áz internetes pályázáti urláp egyutt
kepezik á pályázáti dőkumentáciőt es tártálmázzák á pályázáshőz szukseges ősszes feltetelt. A
Pályázáti Felhívás es á Pályázáti Útmutátő letőlthető á www.kőrmány.hu/hu/emberierőfőrrásők-miniszteriumá es á www.emet.gőv.hu hőnlápőkről.
A pályázáttál kápcsőlátbán tővábbi infőrmáciőkát á Lebőnyőlítő ugyfelszőlgálátátől káphátnák áz
(1) 550-2740-es telefőnszámőn, válámint á csp@emet.gőv.hu e-máil címen.
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