KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Employment and Social Innovation Programme (EaSI)

Pályázat megnevezése
(magyar)

EURES: Előkészítő intézkedés - Reaktiválás - EU-n belüli
munkaerő mobilitási program a 35 év feletti munkanélküliek
részére

Pályázat megnevezése (angol)

EURES: Preparatory action - Reactivate - Intra-EU job
mobility scheme for unemployed over 35

Pályázat kódja

VP/2016/011

Általános információk
Célok
A felhívás célja, hogy fejlesztési tevékenységek keretében támogassa egy közös "Reaktiválás"
nevű rendszer kialakítását az EU polgárainak, nevezetesen a 35 év felettieknek annak
érdekében, hogy a mobilitásnak köszönhetően egy másik uniós országban találjon számára
megfelelő állást.
Az intézkedés azokat a polgárokat célozza, akik a kiszolgáltatott helyzetben vannak a
munkaerőpiacon: nevezetesen a munkanélkülieket, beleértve a tartós munkanélkülieket.

Támogatott tevékenységek

A projektek bármely szektorra vagy szakmára
vonatkozhatnak mind a munka keresleti és mind kínálati
oldalán.
A pályázó szervezetek szabadon választhatnak a
tevékenységek, módszerek és eszközök között, azzal
a feltétellel, hogy megfelelnek a pályázati felhívás 2.
számú mellékletében található követelményeknek.
Az alapfeltétel, hogy a tevékenység célcsoportjai a
következőek lehetnek:
1. Legalább 35 éves álláskeresők, akik az EU 28
állampolgárai, és valamely tagállamban rendelkeznek
állandó lakhellyel;
2. Munkáltatók, akik az EU 28 székhellyel rendelkeznek.

Kedvezményezett

Alapítás helye szerint:
• a konzorciumvezetőnek és a a konzorciumi partnereknek
székhellyel kell rendelkezniük valamelyik EU tagállamban.
Szervezeti típus szerint:
• a konzorciumvezető köz vagy magán munkaerő kölcsönző
szolgálat, amely a következő feladatokat látja el:
információnyújtás, toborzás, munkahelyváltás stb.
• konzorciumi partner köz vagy magán munkaerő kölcsönző
szolgálat vagy szociális szolgálat, amely a
konzorciumvezetőhöz hasonló, illetve azt kiegészítő
feladatokat lát el, mint például training, oktatás, integrálás

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

Legalább négy szervezet, legalább négy különböző
kedvezményezett országból.

Támogatott projektek várható
száma

4-6 db.

Pénzügyi információk
Teljes keret

3.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

500 ezer - 750 ezer EUR

Támogatási intenzitás

95%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Előﬁnanszírozás

Amennyiben a projekt időtartama
• 12 hónap vagy annál kevesebb: a támogatási összeg 70%a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül, a
garanciák rendelkezésre állása esetén;
• 12 hónapot meghaladó, de 24 (jelen esetben indikatív
módon max. 18) hónapot el nem érő: az előﬁnanszírozás két
részletben történhet: az első részlet a támogatási összeg
40%- a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül, a
garanciák rendelkezésre állása esetén; a második 40% pedig
az első részletről történő előrehaladási jelentés és a ﬁzetési
kérelem beérkezését követő 60 napon belül.

Elszámolható közvetlen
költségek

• Személyi költségek;
• Utazás és ellátás költségei;
• Szolgáltatások költségei: fordítás, dokumentumok
előállítása, honlapkészítés, informatikai támogatás,
könyvelés, catering, alvállalkozói költségek stb;
• Egyéb költségek: eszközbeszerzés arányos
értékcsökkenése, fogyóeszközök és anyagok,
rendezvényekhez kapcsolódó terembérlet beleértve a
kávészüneteket, szükség esetén auditköltségek és
bankgarancia költségei.

Elszámolható közvetett
költségek

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

Határidők
Felhívás közzététele

2016. április 29.

Benyújtási határidő

2016.07.01.

Benyújtás

Elektronikusan és postai úton
https://webgate.ec.europa.eu/swim/
A postai és a személyes benyújtási cím eltérő. Lásd:
pályázati felhívás.

Támogató döntés

2016. július-szeptember

Szerződéskötés

2016. szeptember-október

Projekt megkezdése

2016. november

Megvalósítás

18 hónap

