
 
 

P Á LY Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 

A felhívás kódszáma: GINOP-5.3.8-16 

 

1. A felhívás célja: Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő 

mikro- kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél 

valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők 

foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának 

könnyítéséhez. 

Tervezett keretösszeg: 4 milliárd Ft 

Támogatott támogatási kérelmek száma: 150-300 db 

 

2. Támogatást igénylők köre: 

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),  

b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy 

nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, 

szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

fióktelepei, 

c) az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó 

lezárt, teljes üzleti év munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt. 

 

Jogi forma szerint: 

 Gazdasági társaságok: 

o Korlátolt felelősségű társaság (113),  

o Részvénytársaság (114),  

o Közkereseti társaság (116),  

o Betéti társaság (117),  

o Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226),  

o Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572),  

o Nonprofit részvénytársaság (573),  

o Egyesülés (591)  



 
 

 Szövetkezetek: 

o Szociális szövetkezet (121),  

o Takarék- és hitelszövetkezet (122),  

o Iskola szövetkezet (123),  

o Agrárgazdasági szövetkezet (124),  

o Biztosító szövetkezet (126),  

o Foglalkoztatási szövetkezet (128),  

o Egyéb szövetkezet (129).  

 

 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: 

o egyéb egyesület (529) 

o szakszervezet (512) 

o egyéb munkavállalói érdekképviselet (513) 

o egyéb köztestület (549) 

o elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (552) 

o egyházi szervezet technikai kód (559) 

o közalapítvány (561) 

o közalapítvány önálló intézménye (562) 

o egyéb alapítvány (569) 

o egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599) 

 

 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek: 

o Központi költségvetési szerv (KSH 312) 

 

3. Támogatható tevékenységek köre: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek köre: 

a) Projekt előkészítés keretében: 

 Megalapozó dokumentum elkészítése 

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása, 

felújítása, akadálymentesítés (bérelt ingatlant is beleértve); 

c) A munkahelyi bölcsőde ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése 

 bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a 



 
 

szolgáltatáshoz kapcsolódóan. 

d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése 

 szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy 

foglalkoztatása 

e) Kommunikációs tevékenység 

 Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv 

„KTK 2020” szerint. 

 Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység: honlap, szórólap, hirdetés 

a helyi újságokban 

 

Választható, önállóan nem támogatató tevékenységek: 

a) Projekt előkészítési tevékenységek: 

 műszaki tervek, kiviteli és tendertervek; 

 közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv 

elkészítését is. 

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához kapcsolódó alábbi tevékenységek: 

 akadálymentesítés 

 a munkahelyi bölcsőde helyszínének bérlése, amennyiben az nem alakítható ki a 

foglalkoztatónál 

c) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek: 

 a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak 

alkalmazása; 

 projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és 

adminisztrációt támogató tevékenységek. 

d) A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése 

e) A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia-fejlesztése 

f) A projekt végrehajtását támogató adminisztrációs tevékenységek 

g) Preventív egészségügyi szolgáltatás biztosítása a munkahelyi bölcsődében gondozott 

gyermekek számára 

 

 

 



 
 

4. A támogatás mértéke: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 

millió Ft. 

Támogatási kategória Támogatási intenzitás 

 

 

 

 

 

Képzési támogatás 

mikro-, kisvállalkozás 70% 

középvállalkozás 60% 

nagyvállalkozás 50% 

megváltozott munkaképességű 

munkavállaló17 vagy hátrányos helyzetű 

munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 

(kis- és középvállalkozás) 

70% 

megváltozott munkaképességű 

munkavállaló17 vagy hátrányos helyzetű 

munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 

(nagyvállalkozás) 

60% 

Csekély összegű (de minimis) támogatás 100% 

 

 

 

5. Előleg igénylése: 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 

a) 50%-a de kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit 

gazdasági társaság kedvezményezett esetén, 

b) 100%-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen 

vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, 

köztestület kedvezményezett esetén. 

 

6. Benyújtás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség.  


