TÁJÉKOZTATÓ
MUNKÁLTATÓK RÉSZÉRE

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.
„Komplex munkaerő-piaci programok a munkanélküli és
inaktív emberek foglalkoztatásáért” intézkedés
TÁMOP-1.1.2-11/1 „A hátrányos helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a
konvergencia régiókban)”
programjáról
A program célja
A projekt célja, hogy a célcsoportjába tartozó személyeket a támogatás nélküli
munkaerőpiacra segítse, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez
és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal.
A projekt során azokra a problémákra és problémacsoportokra szükséges koncentrálni,
amelyek a hagyományos eszközökkel és módszerekkel nehezebben kezelhetők, és az
eredményességhez több, személyre szabott szolgáltatást, támogatást, illetve forrást célszerű
mozgósítani. Lehetővé kell tenni, hogy az egyes problémák kezelésében alkalmazott
módszerek, innovációk, eredmények fokozatosan kiterjeszthetők, alkalmazhatók legyenek az
országos és helyi munkaerő-piaci politika más területein, más célcsoportjainál is.

A program célcsoportjai:
1. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai az alacsony iskolai végzettségből adódnak. Ide
tartoznak azok az álláskeresők, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel
rendelkeznek – 8 vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel –, vagy még azzal sem.
2. Akiknek munkaerő-piaci hátrányai a fiatal életkorból adódnak. Ide tartoznak a
pályakezdő álláskeresők [Flt. 58. § (5) bekezdés. k) pont], illetve a 25. életévüket be nem
töltött álláskeresők.
3. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei az idősebb korból adódnak. Ide tartoznak a
projektbe történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők.

4. Akiknek munkaerő-piaci nehézségei a gyermekgondozás, vagy hozzátartozó ápolását
követő újrakezdés nehézségeiből adódnak. Ide tartoznak azok az álláskeresők, akik a
projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben,
terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban részesültek;, illetve
gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.
5. Azok a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által álláskeresőként nyilvántartott személyek,
akik a bevonás időpontjában foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak.
6. Legalább 3 hónapja regisztrált álláskeresők

A munkáltatók részére nyújtható támogatások:
•

Bérköltség támogatás: maximum 3 hónapra (90 nap), a bruttó bér és a szociális
hozzájárulási adó 100%-a erejéig (1., 2., 4., 5., 6. célcsoport esetében nyújtható)

•

50 év feletti álláskereső elhelyezkedéséhez nyújtott támogatás (kizárólag 3.
célcsoport): maximum 4 hónapra bruttó bér és a szociális hozzájárulási adó 100 %-a,
majd maximum 4 hónapig bruttó bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 %-a,
ezt követően maximum 4 hónapig szociális hozzájárulási adó támogatása (csak ötven
év feletti célcsoportnak)

•

Bértámogatás: maximum 8 hónapra, 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség
mellett, a bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a (1., 2., 4., 5., 6. célcsoport esetében
nyújtható)

•

Vállalkozóvá válás támogatás: legfeljebb 6 hónapra a minimálbér 100%-a (minden
célcsoport esetében nyújtható)

•

Helyközi utazási támogatás: munkába járás költségeinek térítése (minden célcsoport
esetében nyújtható)

Bővebb információkért kérjük, keresse meg a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központját és a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltségeit

