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FELHÍVÁS megjelent a GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatás bõvítés ösztönzése elnevezésû program.
Magyarország Kormányának felhívása kis- és középvállalkozások számára a munkahelyteremtés célzott
megvalósítása érdekében. A feszes munkaerõpiac egyfajta alkalmazkodási kényszert jelent a vállalkozások
számára. A munkaerõhiány kezelésének egyik lehetséges módja a tevékenységük bõvítése a munkaerõ-tartalékkal
rendelkezõ térségekben. A beavatkozás az ország azon négy régiójában érhetõ el, ahol a foglalkoztatási ráta az
országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A felhívásra az
a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az adott régiók valamelyikében mûködõ vagy újonnan
létrehozott telephelyen legalább
3 fõvel bõvíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az elõzõ tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi
létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó
növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való együttmûködést a toborzás során.
Az egy fõre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a kisvállalkozás esetén, 60%-a
középvállalkozás esetén. Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó
teljes bérköltség vehetõ figyelembe. Minimum 3 fõ, maximum 15 fõ foglalkoztatásához igényelhetõ támogatás.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylõk figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá
ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenõ közleményeket, a
pályázattal kapcsolatos dokumentumok https://www.palyazat.gov.hu/ linken elérhetõ el. Programra a munkáltatók
2020. január 27-én 12 órától pályázatukat elektronikusan tudják benyújtani az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs rendszerben (EPTK), mely elõzetes regisztrációhoz kötött. Az EPTK az alábbi linken érhetõ el:
https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaDfFGRnNFzcI87ItQha_C- Amennyiben kérdés merülne fel,
a következõ elérhetõségeken kaphatnak segítséget: Telefonon a 06-1/896-6666 számon a "GINOP" menüpont alatt
hétfõtõl csütörtökig 9 - 12 óra között, e-mail-ben a gazdaságfejlesztes@pm.gov.hu címen.
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