KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Employment and Social Innovation Programme (EaSI)

Pályázat megnevezése
(magyar)

EaSI-PROGRESS - Pályázati felhívás a társadalmi innováció
és a nemzeti reformok kapcsán: innovatív stratégiák a
munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére a
szakmai és szülői felelősségvállalás megkönnyítése
érdekében

Pályázat megnevezése (angol)

EaSI-PROGRESS - Call for proposals on social innovation and
national reforms: Innovative work-life balance strategies to
facilitate reconciliation of professional and caring
responsibilities

Pályázat kódja

VP/2018/005

Általános információk
Célok
szakmai és magánéleti egyensúlyt teremtő innovatív stratégiák kidolgozása, tesztelése
és/vagy végrehajtása;
olyan fenntartható, többszintű partnerségi modellek kifejlesztése, amelyek elősegítik az
innovatív munka és élet egyensúlyi stratégiákat;
a különböző tagállamok és/vagy vállalatok közötti ismeretek és tapasztalatok
megosztásának elősegítése;
a szociális védelemhez való jogokkal és jogosultságokkal kapcsolatos egyéni
információkhoz való hozzáférés elősegítése;
a gazdaságilag aktív népesség szakmai és földrajzi mobilitásának elősegítése;
a szociális védelmi rendszerek korszerűsítésének támogatása.

Támogatott tevékenységek

1. innovatív munka-magánélet egyensúlyi stratégiák
tesztelése, fejlesztése és / vagy végrehajtása
- a gyermekgondozási létesítményekhez / az iskolán kívüli
gondozáshoz való hozzáférés a munkahelyen;
- a helyi gyermekgondozási és hosszú távú gondozási
létesítmények fejlesztése a vállalatcsoportok számára
• a szoptató létesítményekhez való hozzáférés a
munkahelyen;
• a munkaidő adaptálása a dolgozó szülők, mind a férﬁak,
mind a nők igényeihez;
2. a munkaadók számára a munka és a magánélet
egyensúlyát célzó intézkedések megvalósításának konkrét
segítése, különös tekintettel a férﬁakra
• konzultációs szolgáltatások azoknak a munkáltatóknak, akik
a munka és a magánélet egyensúlyát kívánják megvalósítani;
• a munkavállalókra vonatkozó konkrét képzés, amely
tájékoztatja őket jogaikról;
• a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem mértékének
ﬁgyelemmel kísérése;
• digitális alkalmazások, távoli munkát megkönnyítő
informatikai eszközök;
3. akkreditációs rendszerek fejlesztése;
4. célzott támogatási intézkedések az inaktív és az
álláskeresők számára: fenntartható, többszintű partnerségi
modellek kidolgozása.
A tudás és tapasztalatcsere előmozdítása a különböző
tagállamok és / vagy vállalatok között, többek között:
• felmérések és tanulmányok készítése;
• adatgyűjtés;
• iránymutatások és gyakorlati eszközök kidolgozása;
• szemináriumok szervezése.

Kedvezményezett

a) A letelepedés helye szerint
A következő országokban bejegyzett és nyilvántartott jogi
személyek vehetnek részt
• az EU tagállamai;
• Izland és Norvégia az EGT-megállapodással összhangban;
• Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
Montenegró, Szerbia és Törökország.
b) A következő jogi személyek pályázhatnak:
A pályázónak állami szervnek kell lennie, például a nemzeti,
regionális és helyi hatóságoknak.
A konzorciumi partnerek közintézmények, vagy
magánszervezetek lehetnek.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

• A pályázatnak legalább három pályázóból álló konzorciumot
kell magában foglalnia (1 vezető pályázó + 2 pályázó);
• Legalább egy pályázónak európai, nemzeti vagy helyi
szociális partner szervezetnek kell lennie;
• Legalább egy partnernek szerepelnie kell az EaSIPROGRESS program nyilvántartásában.

Támogatott projektek várható
száma

5-7 db

Pénzügyi információk
Teljes keret

10.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

80%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Elszámolható közvetlen
költségek

• személyi költségek
• Utazás, szállás es napi díj költségei
• Rendezvényhez kapcsolódó vendéglátás költségei
• Tevékenységhez kapcsolódó fordítási, tolmácsolási,
kommunikációs es publikációs feladatok költségei
• alvállalkozói költségek
• Adminisztrációs költségek
• Fogyóeszközök es értékcsökkenésük költségei

Elszámolható közvetett
költségek

• Átalányösszeg, amely a teljes elszámolható közvetlen
költségek 7%-a.

Határidők
Felhívás közzététele

2018. február

Benyújtási határidő

2018.04.18.

Benyújtás

Elektronikusan
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&cal
l
Id=525&furtherCalls=yes

Támogató döntés

2018. április-június

Szerződéskötés

2018. július

Projekt megkezdése

2018. augusztus

Megvalósítás

24-36 hónap

