Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
(GINOP-5.1.3.-16)
Pályázati cél:

Már működő civil és nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások
dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások
előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós
foglalkoztatási lehetőségek létrehozása.

Támogatást igénylők Olyan szervezetek, amelyek:
köre:
 A GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt
minősítési és - szükség esetén - felkészítési folyamatán részt vettek, és a
kiemelt projekt által kiadott megfelelőségi nyilatkozattal/minősítő
tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány
kiadásának dátumától számított 12 hónapon belül benyújtják;
 15 millió Ft-ot meghaladó igényelt támogatás esetén:
 Az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1
fő,
 Rendelkeznek minimum egy lezárt teljes üzleti évvel,
 A benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett
szervezet;
 Magyarországi székhellyel rendelkeznek;
 Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek;
 Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, de nem tekinthetők KKVnak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy
közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv vagy
önkormányzat irányítja. (Az állami szerv vagy önkormányzat részesedése
ezen szervezetekben sem haladhatja meg a tőke vagy szavazati jogok 50%át.)
Jogi forma szerint:






Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű non-profit gazdasági társaságok
Szociális szövetkezetek
Alapítványok
Egyesületek
Egyházi szervezetek

Támogatható
tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:





Új munkavállaló foglalkoztatása
Piacra jutás támogatása
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek (15 millió Ft-ot
meghaladó támogatási igény esetében)

Választható tevékenységek:









Kötelező vállalások:







Előkészítési tevékenység
Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
A munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzés ellátásához, a
termék/szolgáltatásbővítéshez, fejlesztéshez szükséges és indokolt
mértékű infrastrukturális és ingatlan beruházás
Szakmai működés fejlesztése
Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő
tevékenység, munkaerő-piaci szolgáltatások, tréningek a célcsoport
felkészítésére, mobilizálására, motiválására
Célcsoport és szakmai megvalósító képzésen való részvétele
Szemléletformálást segítő helyi akciók a társadalmi felelősségvállalás
keretein belül
Megváltozott munkaképességű új munkavállaló foglalkoztatását elősegítő
tevékenységek
Honlap fejlesztés
Általános statisztikai létszám növelése minimum 1 fővel.
2 főtől az újonnan foglalkoztatott munkavállalók 50%-ának hátrányos
helyzetű és/vagy megváltozott munkaképességű álláskereső legyen.
Eredményes képzés végrehajtása.
Értékesítésre fejlesztett termékek/szolgáltatások számának növelése.
A szervezet éves árbevételeinek növekedése.

Területi korlátozás:

Közép-magyarországi projektek nem támogathatóak

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás összege:

Minimum 6,5 millió Ft – Maximum 250 millió Ft

Támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke 100 %

Előleg:

Mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy
kedvezményezett számára a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 125
millió Ft, minden más esetben maximum 25 %, de legfeljebb 62,5 millió Ft.

Projekt időtartama:

Maximum 24 hónap

Tervezett benyújtás:

2016. augusztus 17.

