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Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a leghátrányosabb 

helyzetű csoportok elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és 

vállalkozások együttműködése révén 

 

Felhívás született civil szervezetek, nonprofit gazdasági szervezetek, egyházi jogi személyek, 

önkormányzatok, gazdasági szervezetek alkotta konzorciumok részére a 290/2014. (XI. 26.) Korm. 

rendelet alapján a kedvezményezett járásokban, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti 

kedvezményezett települések területén olyan programok indítására, melyek a szociális gazdaságban 

fenntartható társadalmi vállalkozási modellek bevezetését, elterjesztését ösztönzik a leghátrányosabb 

helyzetű társadalmi csoportok körének bevonásával. 

A felhívás célja olyan, a társadalmi és gazdasági integrációt szolgáló megoldások keresése, melyek a 

leghátrányosabb helyzetű személyeket – köztük romák, megváltozott munkaképességűek, alacsony 

munkaintenzitásúak, alacsony képzettségűek, 50 év felettiek és fiatalok – a nyílt munkaerőpiacra nem, 

vagy nehezen integrálható csoportokat támogatják a szociális gazdaság, valamint annak eszközeivel 

létrejövő munkalehetőségek biztosításával, egyúttal folyamatos tanácsadást, egyénre szabott 

szociális és mentális, valamint ügyviteli, gazdálkodási segítséget kínálva számukra. Cél, hogy egy 

átmeneti időt követően fokozatosan képessé váljanak a munkaerőpiacon való megkapaszkodásra, 

illetve nem pusztán a gazdasági élet, de mellette a helyi közösség teljes jogú tagjaivá is váljanak. 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 társadalmi vállalkozási modell adaptálása, kialakítása, bevezetése  

 célcsoport toborzása  

 célcsoporttag képzése:  

 célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, 

munkaerőpiaci szolgáltatások, tréningek, képzések a célcsoport felkészítésére, 

mobilizálására, motiválására  

 tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, 

továbbképzések célcsoport tagok részére  

 célcsoporttag foglalkoztatása 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek a következők: 

Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés; piacra jutás támogatása; a munkahely(ek) kialakításához, a 

munkavégzés ellátásához, a termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt 

mértékű, nem engedélyköteles infrastrukturális beruházás; szakmai működés fejlesztése; szakmai 

megvalósító képzésen való részvétele; szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi 

felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében); honlap kialakítása, 

fejlesztése; közbeszerzéshez, feltételes közbeszerzés lefolytatásához kapcsolódó tevékenységek 

amennyiben releváns. Továbbá a megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében: az 

átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése; a munkahely 

akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles beruházás; rehabilitációs 

szakmérnöki tanácsadás; illetve – amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó 

minősítő határozat vagy kezelő orvosi vélemény alapján indokolja – a munkába járás vagy a 

munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje 

alatt. 

A támogatási kérelmek benyújtására – több értékelési szakaszban – 2017. június 26. napjától 2018. 

június 26. napig van lehetőség. 

A felhívás elérhetősége: 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-1111-17-ksrleti-programok-a-szocilis-gazdasg-erstse-s-a-

leghtrnyosabb-helyzet-csoportok-elhelyezkedse-rdekben-non-profit-szervezetek-s-vllalkozsok-

egyttmkdse-rvn-1 
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