„Komplex programok a munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásáért”
TÁMOP 1.1.2-11/1

2011. május 2.-án indult a TÁMOP 1.1.2 projekt új 11/1 országos programja a „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának
javításáért” címmel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A program lebonyolítását a NGM koordinációjával a Kormányhivatalok Munkaügyi Központjai végzik.
Az új projekt négyéves országos kerete 60 Milliárd Ft, amely négy részre bontva, évente kerül megtervezésre.

A program bemutatása
Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat,
melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap, amelynek többek között
fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét.
A „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” című program új szolgáltatásokkal, támogatási
formákkal kívánja elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. A program lebonyolítói a Munkaügyi Központok, a
halmozottan hátrányos helyzetű regisztrált álláskeresők, valamint a munkaerőpiacról kiszorult személyeknek kívánják a
foglalkoztatási esélyeit javítani, a munkaerőpiacra történő visszatérését segíteni.
A Munkaügyi kirendeltségnek a célcsoporttagok bevonását, képzésbe vagy támogatott foglakoztatásba helyezését 2011.
július 31-ig meg kell valósítani!
Ki vehet részt a programban?
Azok az álláskeresők, akik az alábbi célcsoportokba tartoznak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alacsony iskolai végzettségű álláskeresők, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők
Pályakezdők, illetve a fiatal, 25. életévüket be nem töltött álláskeresők.
50 életéven felüliek
GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők
Bérpótló juttatásban részesülők
Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők

Nem vonhatók be a kiemelt projektbe, akik már a TÁMOP egyes projektjeiben már részt vettek.
A projektbe bevont személyek részére az alábbi szolgáltatások és támogatások nyújthatók
Szolgáltatások:
1. Állásközvetítés, egyéni és csoportos álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás, képzési tanácsadás, pályatanácsadás,
stb.
2. Mentori segítségnyújtás
Foglalkozást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
1. Képzési költség megtérítése
2. Keresetpótló juttatás
3. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségtérítés, stb.
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások
1. Az 50 év feletti állás kereső foglalkoztatásához az alábbiak szerint tervezhető és állapítható meg támogatás:
•
4 hónapig: a munkabér és járulékai 100 százalékos megtérítése, maximum a minimálbér kétszerese és annak
járulékai erejéig,

•
•

4 hónapig: a munkabér és járuléka legfeljebb50 százalékos mértékű támogatása, maximum a minimálbér
kétszerese és annak járuléka erejéig,
4 hónapig: járuléktámogatás, maximuma minimálbér kétszeresére számolt járulék erejéig.
Amennyiben a támogatás nem 12 hónapra kerül megállapításra (minden elemét) arányosan csökkenteni kell!
A támogatást minimum 2-2-2 hónapra kerülhet megállapításra.

2.

A projekt keretében a célcsoportok foglalkoztatásának támogatásához (kivétel 50 év felettiek)
az alábbi bértámogatás tervezhető és állapítható meg:
•
A támogatás idotartama legfeljebb 8 hónap lehet, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.
•
A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő, bér és járulékainak 70%-a
•
Amennyiben a foglalkoztatott a START kártya által igénybe vehető kedvezményre is jogosult, akkor a
kedvezményt a foglalkoztató érvényesítheti.
A START kártya által nyújtott kedvezmény a támogatásba nem számítandó bele, nem minősül állami
támogatásnak.
A projektben nyújtott támogatás a teljes foglalkoztatás időtartama alatt nem haladja meg a foglalkoztatott személy munkabér
és járuléka 50%-át.
Bérköltség támogatás csupán a 3 hónapnál (90 nap) nem hosszabb munkakipróbálás esetén tervezhető illetve nyújtható. A
támogatás mértéke a bér és járulékainak 100%-a.
A munkakipróbálás támogatása megelőzheti 1. és 2. célcsoport tekintetében a bértámogatást.
A program keretében bértámogatást, bérköltség támogatást következők szerint vehető igénybe:
1. és 2. célcsoport esetében:
Munkakipróbálás támogatás (90 nap), majd ezt követően bértámogatás (legfeljebb 8 hónap támogatás és 4 hónap
továbbfoglalkoztatás).
3. célcsoport esetében:
50 év feletti álláskeresők foglakoztatásához nyújtható támogatás
4., 5. és 6. célcsoport esetében:
bértámogatás (legfeljebb 8 hónap támogatás és 4 hónap továbbfoglalkoztatással).
Célcsoporttól függetlenül, amennyiben egy ügyfél hátrányos helyzetű, a csoportmentességi rendelet alapján adható neki a
bértámogatás, s amennyiben az ügyfél nem felel meg a csoportmentességi rendelet szerinti hátrányos helyzetűnek, csekély
összegű (de minimis) támogatásként adható a bértámogatás.
Azok az álláskeresők, akik a projektbevonás feltételeinek megfelelnek, illetve azok a munkátatók
akik részt kívánnak venni a projekt sikeres megvalósításában,
további információkért keressék a
Munkaügyi Központok Kirendeltségeit.

