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Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
pályázatot hirdet
„A megváltozott munkaképességő munkavállalók munkahelyének megırzése”
támogatási program megvalósítására

1. A program pénzügyi forrásai:
A támogatási program megvalósításának forrása a Munkaerıpiaci Alap rehabilitációs
alaprésze, és az 5M 2007 program keretében 529 797 000,- forint áll rendelkezésre a jelen
felhívásra beérkezı pályázatok támogatására.
2. A program célkitőzése:
A jelen pályázati program célja a foglalkozási rehabilitációt, valamint a rehabilitációs
foglalkoztatást érintı új jogszabályok alkalmazására való felkészülés elısegítése, a támogatási
rendszer reformjához kapcsolódó átmenet kezelése, a megváltozott munkaképességő
munkavállalók foglalkoztatásának elısegítése, munkahelyeinek megırzése, a csoportos
létszámleépítések megelızése.
3. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról, valamint a
Munkaerıpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható
támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18/C. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény 73. §-a hatálya alá
tartozó munkáltató, feltéve, ha
a. a megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet 27. §-a alapján 2007. június 30-át
megelızıen dotációban részesül(t),
b. a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet alapján jelen
pályázati projektje idıtartama alatt nem részesül támogatásban,
c. a szociális foglalkoztatás engedélyezésérıl és a szociális foglalkoztatási támogatásról
szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet alapján jelen pályázati projektje idıtartama
alatt nem részesül támogatásban,
d. a foglalkozási rehabilitációra, a rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokra, illetve a szociális foglalkoztatásra vonatkozó szabályok változása miatt
a megváltozott munkaképességő munkavállalói foglalkoztatása veszélybe kerül, és
erre tekintettel a munkaviszonyt rendes felmondással kívánja megszüntetni.
4. A pályázat célcsoportja:
A pályázat célcsoportja a megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § e)
pontjában megjelölt megváltozott munkaképességő munkavállalók.
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5. A támogatás formája és mértéke:
Támogatás legfeljebb a megváltozott munkaképességő, munkaviszonyban álló munkavállalók
részére kifizetett munkabér és járulékai együttes összegének 100%-áig adható, amely
személyenként és havonta nem haladtja meg a 100 000,- forintot.
6. Támogatható költségek:
E támogatási program keretében támogatható az 5. pontban meghatározott megváltozott
munkaképességő munkavállalók számára kifizetett, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992.
évi XXII. törvényben meghatározott munkabér, továbbá ezen munkabér
 egészség- és nyugdíjbiztosítási járuléka,
 munkaadói járuléka, valamint az
 egészségügyi hozzájárulás.
7. A támogatás idıtartama:
Támogatás legfeljebb 6 hónapos foglalkoztatáshoz igényelhetı a 2007. július 1-jétıl 2007.
december 31-ig terjedı idıszakon belül.
A 2007. július 1-e után benyújtott pályázatok esetében a támogatás igénylésének kezdı
idıpontja nem lehet korábban, mint a pályázat benyújtását követı hónap elsı napja.
8. A támogatások folyósításának ütemezése:
A támogatás folyósítása utófinanszírozás formájában történik. A támogatás havi részletekben,
utólag, a foglalkoztatást, illetve a munkabér és járulékai megfizetését igazoló dokumentumok
másolatának benyújtását követıen folyósítható.
9. Támogatási, pályázati feltételek :
Támogatás abban az esetben adható, ha
a. foglalkoztatás határozatlan idıre szóló munkaszerzıdés alapján és legalább napi négy
órás munkaidıben történik, és
b. a munkavállaló a pályázat benyújtását megelızı hónap utolsó napjáig legalább egy
éve munkaviszonyban, vagy azzal egy tekintet alá esı jogviszonyban (a továbbiakban:
munkaviszony) áll(t) a támogatást kérelmezıvel, és
c. támogatás folyósításának idıtartama alatt történı foglalkoztatására a munkáltató
kötelezettséget vállal, és
d. a munkáltató megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht 15. §-ában foglalt
feltételeinek
10. A pályázatok benyújtási határideje:
A pályázatokat legkésıbb 2007. szeptember 30-áig lehet folyamatosan benyújtani, postára
adni. A határidı után beérkezı pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

Amennyiben a pályázat felkeltette érdeklıdését, vagy további információkra van
szüksége, készségesen állunk rendelkezésükre!

