Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.
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Autisták Országos Szövetségének pályázatfigyelő tagszervezeti hírlevele
2016. június 22.

Tisztelt Tagszervezeti Vezetők!
Összegyűjtöttünk néhány aktuális pályázatot, melynek rövid leírását küldjük nektek. A
pályázatokról teljeskörűen, a megadott linkeken lehet tájékozódni.

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP5.1.3.16
1. A pályázat célja:
Az intézkedés kiemelt célja a társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén
olyan szervezetek foglalkoztatási potenciáljának megerősítése, amelyek ötvözik az üzleti
valamint a társadalmi szempontokat.
A Felhívás keretében a cél már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi
vállalkozások dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának
ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek
létrehozása érdekében.
2. Pályázatot nyújthatnak be:
Társadalmi vállalkozások. Társadalmi vállalkozásnak tekinthetők azon nonprofit szervezetek

(egyesületek,

alapítványok),

amelyek

társadalmi

célkitűzéseik

mellet

üzleti

területen

megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél
érdekében visszaforgatják.
A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan
üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához
járulnak hozzá.
Pályázni a következő feltételek mindegyikének teljesülése esetén lehetséges:
1. a GINOP5.1.215 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt minősítési és
felkészítési

folyamatában

részt

vett,

az

általuk

kiadott

megfelelőségi

nyilatkozattal/tanúsítvánnyal rendelkeznek. A kiemelt projektet az OFA fogja megvalósítani,
ezért aki a pályázaton indulni szeretne, tájékozódjon a www.ofa.hu oldalon.
2. kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások
3. a benyújtást megelőzően legalább 6 hónappal jogerősen bejegyzett szervezet.
Továbbá 15 millió Ftot meghaladó igényelt támogatás esetén:
 az éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 rendelkeznek minimum egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel.
3. Az elnyerhető támogatás
Az elnyerhető támogatás vissza nem térítendő hozzájárulás, minimum 6.500.000 forint
maximum 250.000.000 forint között.

4. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 1. –
2018. szeptember 3.
5. Megvalósítandó tevékenységek:
Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása
Piacra jutás támogatása
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
15 millió Ftot meghaladó támogatási igény esetén projektmenedzsment
6. Választható tevékenységek:
Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
A munkahely(ek) kialakításához szükséges infrastrukturális beruházás
Szakmai működés fejlesztése
Célcsoport gazdasági szerepvállalásához kötődő egyéni fejlesztő tevékenység, tréning...
Szemléletformálást segítő helyi akciók
Honlapfejlesztés
7. A pályázati dokumentumok elérhetőek:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop51316trsadalmiclvllalkozsoksztnzse

Jó pályázást kívánunk mindenkinek!

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne
válaszoljon! A hírlevekkel kapcsolatban a komm@esoember.hu e‐mail címen várjuk az
észrevételeit.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

