KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Employment and Social Innovation Programme (EaSI)

Pályázat megnevezése
(magyar)

EaSI – EURES: Célzott munkaerőpiaci mobilitást ösztönző
rendszer – „AZ ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD”

Pályázat megnevezése (angol)

EaSI – EURES: Targeted Mobility Scheme "YOUR FIRST EURES
JOB"

Pályázat kódja

VP/2016/009

Általános információk
Célok
A pályázat célja a 18-35 év közötti ﬁatalok munkakeresésének elősegítése az Unió és az EGT
tagállamaiban, illetve a mobilitási akadályok legyőzésének elősegítése. A célcsoportok az
álláskeresők és a foglalkoztatók, különösen a kkv-k. Az álláskeresők körében elsőbbséget
élveznek a kiszolgáltatott csoportok, nevezetesen a munkanélküli ﬁatalok.

Támogatott tevékenységek

1. Partnerkapcsolatok létrehozását, amely magában
foglalja a különböző munkaerő-piaci szervezeteket és az
álláskeresőket, különösen a leginkább kiszolgáltatottakat.
2. Szolgáltatások nyújtása: munkaerő-piaci információés segítségnyújtás a megüresedett álláshelyek betöltésére,
a jelöltek felkészítése.
3. Támogatás nyújtása a ﬁatal álláskeresők és a
foglalkoztatók (különösen a kkv-k) részére
4. Támogatási intézkedések (befogadó és integrációs
szolgáltatások), és egyéb személyre szabott támogatás,
mint például coaching.
5. A 2-4. pontban található szolgáltatások tesztelése.
A tevékenységeknek az alábbi feladatokra kell fókuszálniuk:
1. Munkaközvetítés (Job placements) - kötelező elem,
és legalább egy az alábbiak közül:
2. Szakmai gyakorlat (Traineeships)
3. Gyakornoki képzés (Apprenticeships)

Kedvezményezett

Mind a konzorciumvezetőnek, mind a konzorciumi tagoknak
valamely EU vagy EGT tagállamban kell székhellyel
rendelkeznie.
Konzorciumvezető lehet:
• EURES Nemzeti Koordinációs Iroda,
Konzorciumi tag lehet:
• EURES Nemzeti Koordinációs Iroda,
• köz- vagy versenyszférában működő munkaerőpiaci
szereplők.

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

• Legalább 7 különböző EU vagy EGT tagállami EURES
Nemzeti Koordinációs Iroda és/ vagy társult szervezet és/
vagy munkaerőpiaci szereplő
• Legalább 5 konzorciumi tagnak EURES és/vagy EURES
partner vagy társult szervezetnek kell lennie

Támogatott projektek várható
száma

2-3 db.

Pénzügyi információk
Teljes keret

7.000.000 EUR

EU hozzájárulás
projektenként (max.)

3.500.000 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. június

Benyújtási határidő

2016.10.07.

Benyújtás

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

Támogató döntés

2016. október-november

Szerződéskötés

2016. december

Projekt megkezdése

2017. januártól

Megvalósítás

24 hónap

