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Általános tájékoztató
Programba vonáshoz szükséges feltételek:
1.

a foglalkoztatni kívánt személy regisztrált álláskereső legyen,

2.

a foglalkoztatni kívánt személynek nyíregyházi lakcímmel kell rendelkeznie,

3.

a foglalkoztatni kívánt személy a projekt célcsoportjába sorolható

A projekt célcsoportjába az inaktívak, a közfoglalkoztatottak illetve a hátrányos helyzetű személyek tartoznak. A projekt
szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek az:
- alacsony iskolai végzettségűek,
- 25 év alatti fiatalok, vagy a 30 év alatti pályakezdő álláskeresők,
- 50 év felettiek,
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
- tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
- megváltozott munkaképességű személyek,
- roma nemzetiséghez tartozó személyek.
4.

a foglalkoztatni kívánt személy jelenleg nem vesz részt egyéb támogatott foglalkoztatásban / képzésben,

5.

a foglalkoztatni kívánt személy nem állt az igénybejelentő tulajdonosi körébe vagy érdekkörébe tartozó vállalkozásnál
foglalkoztatási jogviszonyban az igénybejelentést megelőző egy naptári éven belül,

6.

amennyiben a foglalkoztatni kívánt személy a kormányhivatal által indított bármely projekt résztvevője volt, az érintett
projekttel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult,

7.

a foglalkoztatni kívánt személy jelenleg nem áll szankciós törlés alatt az álláskeresői adatbázisban,

8.

a foglalkoztatni kívánt személy nem rendelkezik nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal,

9.

a foglalkoztatni kívánt személy nem részesül megváltozott munkaképességű ellátásban (rehabilitációs, rokkantsági,
nyugdíjszerű ellátás),

10. a támogató által vagy jogszabályban meghatározott mértékű saját forrás rendelkezésre áll az igénybejelentőnél,
11. a támogatással érintett munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző bérköltség támogatás esetén a 6 havi,
bértámogatás igénybevétele esetén a 12 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó
növekedését kell eredményezze,
12. az igénybejelentővel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn
Támogatási jogviszonyban nem lehet kedvezményezett:
•
•
•
•

aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntéselőkészítőként részt vett;
az aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár,
megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztégviselője, vagy
a felsorolt személyekkel közös háztartásban élő hozzátartozó, a felsorolt személyek tulajdonában álló gazdasági
társaság (kivéve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).
Nem lehet továbbá kedvezményezett támogatási jogviszonyban az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület,
egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége,
amelyben a fent felsorolt személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
(kivéve az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő
gazdasági társaságot, sportegyesületet illetve sportszövetséget.)

13. az igénybejelentő átlátható szervezetnek minősül
Átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
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b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
14. az igénybejelentő nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
Nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül:
Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha az képtelen - akár saját erejéből, akár pedig a
tulajdonosai, részvényesei vagy a hitelezői által biztosított források révén - arra, hogy megállítsa a veszteségek
halmozódását, amely a hatóságok külső beavatkozása nélkül teljes bizonyossággal azt eredményezné, hogy rövid- vagy
középtávon feladja üzleti tevékenységét.
Valamely vállalkozás méretétől, illetve a körülményektől függetlenül akkor minősül nehéz helyzetben lévőnek, ha:
a.

korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén jegyzett tőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint
egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,

b.

olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében, a
társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap
során veszett el, vagy

c.

az adott vállalkozás - függetlenül a vállalkozási formától - megfelel a felszámolási eljárás kritériumainak.

Valamely vállalkozás az előző bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen olyan esetekben is nehéz
helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása
megemelkedik, megrendelés-állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó
eszközérték leírása csökken vagy teljesen leírásra kerül.
A KKV-t nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak kell tekinteni, ha teljesíti a következő feltételeket:
a.
b.
c.

korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint
egynegyede az előző 12 hónap során veszett el,
olyan társaság esetén, ahol egyes tagok felelőssége a társaság tartozásáért legalább korlátlan, a társaság könyveiben
kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el, vagy
bármely vállalkozás, ha a nemzeti jog szerint megfelel a vállalkozásnak a valamennyi hitelezőre kiterjedő (kollektív)
fizetésképtelenségi eljárás alá vonására vonatkozó kritériumoknak.

Az a KKV, amely kevesebb, mint három éve működik bejegyzett vállalkozásként, e rendelet alkalmazásában ezen időszak
tekintetében nem minősül nehéz helyzetben lévőnek kivéve, ha teljesíti az előző albekezdés c. pontjában rögzített
feltételeket.
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15. az igénybejelentő eleget tett közzétételi kötelezettségének (amennyiben releváns)
Köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak gondoskodniuk kell a pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő
gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű –
beszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó adatok közzétételéről. (Kivéve, ha a társaság
villamosenergia-termelési,
villamosenergia-kereskedelmi,
földgáz-kereskedelmi,
villamosenergia-elosztási,
földgázelosztási, földgáztárolási, átviteli rendszerirányítási, távhőtermelési, központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszer
működtetési, továbbá hatósági nyilvántartáshoz kötött távközlési tevékenységet folytat.)
16. az igénybejelentő megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének az,
•

akit a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása; a
munkavállalói jogalanyisággal kapcsolatos életkori feltételekre (ideértve a gyermekmunka tilalmát is) vonatkozó
rendelkezések megsértése; jogszabályban, kollektív szerződésben vagy a miniszter által az ágazatra, alágazatra
kiterjesztett kollektív szerződésben megállapított munkabér mértékére és a kifizetés határidejére vonatkozó
rendelkezések megsértése; a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak
megsértése, vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési
támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül - a korábbival azonos jogsértés elkövetése miatt - jogerős
és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.
• akit harmadik országbeli állampolgár munkavállalási engedély, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvény szerinti keresőtevékenység folytatása céljából összevont engedélyezési eljárás
keretében kiadott összevont engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt hatóság, illetve bíróság a költségvetési
támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi
költségvetésbe történő befizetésre kötelezett.
17. Vállalni szükséges a támogatással foglalkoztatott személy(ek) munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a
támogatás időszaka alatt, majd a támogatási időszak felével megegyező (támogatás nélküli) továbbfoglalkoztatást
(kivéve a 90 napos munkatapasztalat szerzés támogatást, amihez továbbfoglalkoztatási kötelezettség nem társul),
18. További feltétel, hogy igénybejelentő az igény bejelentését megelőzően bérköltség támogatás igénybevétele esetén a 6
hónapban, bértámogatás igénybevétele esetén 12 hónapban a támogatással foglalkoztatni kívánt munkavállalóval
azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát felmondással nem szüntethette meg.
Fontos még tudnia, hogy
19. A foglalkoztatni kívánt személy(ek) munkaviszonya a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt közös megegyezéssel
nem szüntethető meg.
20. A foglalkoztatni kívánt munkavállaló(k), valamint a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló(k) munkaviszonya a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt felmondással nem szüntethető meg.
21. Legfeljebb 70% intenzitású támogatásra jogosult az igénybejelentő, amennyiben részére a de minimis jogcímen
megítélt támogatások támogatástartalma három egymást követő év alatt a 200 000 Eurot meghaladja, közúti
kereskedelmi árufuvarozás esetén a 100 000 Euronak megfelelő összeget (kivéve ha a támogatást kérő költségvetési
szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit társaság, amelyekre a
de minimis szabályt nem kell alkalmazni), valamint aki mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik, a
támogatás igénylése ehhez kapcsolódik.
22. Nem nyújtható támogatás azon igénybejelentőnek, akinek köztartozása van (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás,
kamarai hozzájárulás).
23. Nem nyújtható támogatás azon igénybejelentőnek, aki halászattal és akvakultúrával összefüggő tevékenységgel
foglalkozik, a támogatás igénylése ehhez kapcsolódik.
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24. Nem nyújtható támogatás azon igénybejelentőnek, aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás,
végelszámolás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.
25. Amennyiben az igénybejelentő korábbi támogatásával kapcsolatban az adott támogatást jogellenesnek és a közös
piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget állapítottak
meg és az igénybejelentő a fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, támogatásban nem részesülhet.
Az Irányító Csoport a projekt megvalósítása során elsősorban a Nyíregyházán működő vállalkozások támogatását tűzte ki
célul, akik elsődlegesen Nyíregyházán kívánják a támogatott foglalkoztatást megvalósítani.
Ezen túl az Irányító Csoport döntései meghozatalához vizsgálja bizonyos körülmények fennállását, döntéseiben az alábbi
szempontrendszert érvényesíti:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

a támogatott szervezetek körét elsődlegesen a vállalkozásokban határozza meg,
az igénybejelentő helyi adó fizetési kötelezettségeit és azok bevallását hiánytalanul teljesítette,
az igénybejelentő a kamarai hozzájárulását maradéktalanul megfizette,
azon vállalkozások esetében, melyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, vagy statisztikai létszámuk
többszörösének megfelelő új munkavállalót kívánnak támogatás igénybevételével foglalkoztatni, a támogatás
igénybevételének feltételeként a támogatással felvett dolgozók legalább felével megegyező támogatás nélkül
foglalkoztatott munkavállaló felvétele is előírásra kerülhet,
az Irányító Csoport fenntartja a jogot, hogy a TOP 5.1.1 megyei és TOP 5.1.2 területi paktum projektekből már
támogatást igénybe vett vállalkozások támogatási intenzitását adott (maximálisan támogatható 100% illetve 70%-nál
kisebb) százalékban vagy adott (maximálisan támogatható időszaknál kisebb) időszakban maximalizálja,
az Irányító Csoport mellőzi az azonos tulajdonosi háttérrel rendelkező eltérő cégek részéről benyújtott igényeket,
továbbá fenntartja a jogot, hogy a legalább 25%-ban azonos tulajdoni hátterű cégek támogatási összegét, illetve a
támogatással történő foglalkoztatási időszak hosszát a maximálishoz képest csökkentse,
az igénybejelentés elutasítható, amennyiben a projektben résztvevők rendelkeznek olyan információval, amely alapján
pályázati forrás megítélését az igénybejelentő részére nem támogatják,
az igénybejelentés elutasítható, amennyiben a benyújtott igénylés alapján okkal feltételezhető a vállalkozások közötti
megállapodás, összehangolt magatartás,
nyilvánvalóan etikátlan magatartás eredményeként benyújtott, valótlan adatokat tartalmazó vagy hiányos igényeket az
Irányító Csoport nem támogat,
az Irányító Csoport általános mérlegelés eredményeként nem támogatja továbbá azon igényeket, melyek teljesítése a
rendelkezésre álló információk alapján valószínűsíthetően nem eredményezi a források hatékony és megbízhatóan
történő felhasználását, továbbá az Irányító Csoport általános megítélése alapján megbízhatóan nem garantálható a
források pályázati céloknak történő felhasználása.

Ismételt igénybejelentés esetén az Irányító Csoport döntéshozatalában figyelembe veszi, hogy az igénybejelentő a korábban
megítélt támogatás kapcsán maradéktalanul teljesítette-e a kötelezően előírt továbbfoglalkoztatási feltételt.
Ismételt igénybejelentés esetén a kötelezően előírt (támogatott foglalkoztatási időszak legalább felével megegyező)
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási időszakra vonatkozó önkéntes többletvállalás az újbóli támogatás megítélésekor –
az egyéb szűrőszempontok vizsgálatának figyelembevétele mellett – a támogatási igény pozitív elbírálását eredményezheti.
A visszafoglalkoztatás vizsgálata a vizsgálati időponthoz képest az utolsó bejelentett munkahely vonatkozásában történik.
Az Irányító Csoport támogatja azon munkakörökben történő foglalkoztatást, amely egybevág az igénybejelentő
tevékenységével, annak munkafolyamatát segíti, a releváns igénybejelentések esetében az európai uniós soft célok elérését
szolgálja (pl. dohánybolti eladók támogatásának kizárása a nemdohányzók védelme érdekében, szerencsejátékhoz köthető
munkakörök mellőzése a játékfüggőség kialakulásának elkerülése érdekében stb.).
Az igénybejelentések nagy száma alapján az Irányító Csoport fenntartja a jogot tartaléklista képzésére.
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Általános tájékoztató

Az Irányító Csoport megalapozott döntéséhez szükséges információk, benyújtandó mellékletek utólagos pótlására 1
alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosítunk, melynek teljesítési határideje az értesítéstől számított 3 nap.
Bejelentett munkaerőigénye vonatkozásában az igénybejelentő az Irányító Csoport döntése előtt elállással élhet. Az
igénybejelentő írásban jelezheti elállási szándékát a Paktumiroda felé.
Az Irányító Csoport által, munkaerőigény bejelentés kapcsán hozott döntések a döntés napjától számított 30 nap elteltével
elévülnek.
A tájékoztatóban foglaltakat megismertem, tudomásul veszem és elfogadom, munkaerőigényemet fentiek ismeretében
nyújtom be.

Kelt:

P.H.
Cégszerű aláírás
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