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„Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek”  

 

FELHÍVÁS CÉLJA:  

A program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása – kiemelten a hátrányos helyzetű 

járásokban – a szociális szövetkezetek tevékenységének, működésének támogatásával. 

A „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatása” 

című támogatási program elsősorban a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális 

szövetkezetek foglalkoztatási képességének növeléséhez, önfenntartó piaci szereplővé 

válásához kíván ösztönzést és támogatást nyújtani. 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:  

• Az igényelhető támogatási összeg maximum 200.000 Euro (kb. 60 millió forint) összegű, 
vissza nem térítendő, de minimis támogatás. 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG: 

• Kötelező tevékenységek: 

– minimum 5 új munkahely létrehozása 

- Szociális szövetkezeti menedzserképzés 

- Közösségépítő tréning 

- Projektmenedzsment működtetése 

– Projektmenedzser foglalkoztatása 

• Választható tevékenységek: 

– új termelőeszközök, gépek, berendezések beszerzése 

– ingatlanfejlesztés, átalakítás, bővítés, felújítás, beruházás 

– termelő kapacitások bővítése 

– szükséges infrastrukturális fejlesztések 

– termőföld bérlés 

– humán infrastrukturális fejlesztések 

– a kötelezőn felül további munkavállalók foglalkoztatása 

– speciális szakmai szolgáltatások igénybevétele, stb. 
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PÁLYÁZÓK KÖRE:  

A pályázaton, Magyarországon székhellyel rendelkező - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. 

törvény szerinti szövetkezetek vehetnek részt. 

A pályázatra kizárólag önkormányzati tagsággal továbbá legalább 2 közfoglalkoztatott alapító 

taggal rendelkező szociális szövetkezet nyújthatnak be pályázatot. 

A pályázaton előnyben részesülnek azok a szociális szövetkezetek, melyek a közfoglalkoztatási 

programok kivezetését célozzák, az önkormányzati tagsággal rendelkező, a cégbíróság által 

bejegyzett szociális szövetkezetek (GFO 121). 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK, KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK: 

• A közfoglalkoztatotti jogviszonynak a szociális szövetkezet alapításakor kellett fennállnia. A 
legalább két alapító tag esetében szükséges a közfoglalkoztatotti jogviszony fennállásának 
igazolása. 
 

• Az önkormányzat tagságának legkésőbb a pályázat benyújtásakor kell fennállnia. 
 

• A projektek keretében egy szociális szövetkezet által teremtett munkahely fajlagos költsége 
nem haladhatja meg a 7,5 millió forintot, a teljes projektidőszakra vetítve. 
 

• Előnyt jelent: 
– a  pályázó  szociális  szövetkezethez  a  közfoglalkoztatásért felelős  miniszter  állami 
képviselőt jelölt ki, 
– a  pályázó  szociális szövetkezetnél  a  pályázat  benyújtásakor vannak  sui  generis 
jogviszonyban foglalkoztatott tagok, 
– a  szociális  szövetkezetben  vannak  olyan  tagok,  akik rendelkeznek  a  szociális szövetkezeti 
menedzser képzés elvégzését igazoló Tanúsítvánnyal.  
 

• Fontos, hogy amennyiben szeretnének pályázni, úgy érdemes minél gyorsabban összeállítani 

a kérelmeket, mivel a beadott pályázatok - az EU-s pályázatokkal ellentétben - beadási 

sorrendben kerülnek értékelésre. Igaz, hogy a keretösszeg változatlanul magas, ugyanakkor 

várhatóan ebben az időszakban magasabb számban lesznek a pályázók, így nem árt 

márciusban végleges formába önteni a kérelmeket. 
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• A pályázathoz számos dokumentumot be kell szerezni, jelentős az adminisztrációs teher, amit 

a kérelmek összeállítása megkíván, komplett projekttervet kell összeállítani, nem árt a piacot 

is felmérni, komplex piackutatást készíteni, valamint elő kell készíteni a majdani megvalósítást 

egy komplett üzleti és cselekvési terv keretében. 

 

A pályázatok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre. 

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezésétől számított 18 hónap. 

 

TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA: 

II. ciklus:  

2017. március 1-től 2017. augusztus 31-ig 
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